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"]L/'i"Zi nas w szkoach i w ksiaUach |)isz nam czsto o tlawnycli cza-

^.^-'sach i dziejach. Susznie to i (liil)rze. Naley si wiedzie, jak tu n nas
liylo i co .si dziao ]iize<l .stu hity, i jtrzed dwustu i dawniej; naley si
i milo Je.st zna i i)aniita ol)ieskieg'o, Batorego, Zyginuntciw, .(adwig,

Kazimierza i dalej a do pierwszych knUcjW, do Chrobrego i .Mieczysawa.

Ale to le, e kiedy o wiekach przeszych i>rzecie co nczymy si i wiemy,

to o tem zaj)oniinamy a nie syszymy prawie nic, co si z nami dziahi

w tjin ostatnnn, teraz wanie koczcym si, wieku dziewitnastymi. Ucznio-

wie w gimnazyach zwykle kocz swoj szkoln nauk na ostatnich zda-

rzeniach przeszego oninastego wiekn; ksiek oj)isujcych dzieje naszego

wiekn jest mao, i choby kto szczerze chcia, nie bardzo ma zkd o nicli

si dowiedzie. A przecie wiadomo to potrzeljna i ciekawa. To to, co si
na nasze.j ziemi dziao za naszych ojc(>w i dziadów, to zdarzenia, kt('ire si
cz cile z temi, na kt<'tre my sami patrzymy ; to wreszcie oljraz r(>nych

kolei, jakie nasz nankl w cigu ostatnich stu lat przebywa, kiedy swojej

niepodlegoci ju nie mia, a przecie dzild Bogu i dziki swojej woli

i zasudze, nie straci ani swojej wiary, ani swojej mioci -ojczyzny, ani

swojego jzyka , ani swego ycia. Umylilimy tedy opowiedzie krótko

dzieje nasze nd rozbioru Polslvi. czyli w cigu tego ostatniego dziewitna-

stego wieku.
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WIDOK WARSZAWY Z KONGA WlII WIEKU

(wedug wspóczesnej ryciny Bogumia Scliiftnera)
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Po trzecim Maja.

Przypoiunijmy sobie iiaiir/jnl <lla lepszr^o /.rDZUiiuriiia ti>, co zaszo

w ostatnich latach dawnej iiiepod legej Polski i jakim si)osol)eiii przyszo

do jej drugiego i trzeciego rozbioru.

Koiistytucya 3^° iMaja miaa [)rzy\vróci w Polsce porzdek, a z nim
sil. Na to nie chciaa ]>oz\voli llosya, której zamiarem l:)yu: allio Polsk
zabra, alljo przynajnniiej utrzymywa j w nieadzie i niemocy, a przez

to w zalenoci od siejie. Skorzystaa >vic Rosya z dawnego zego zwy-

czaju poslciego, i przez swoici stronnik<')w zawizaa konfederacy przeciw

ustawie Sgo maja. Konfederacya ta, zwana Targowick (od miasteczka,

w któreni niby bya zawizana, cho naprawd uoono j i podpisano

w Petersbiu-gu), prosia cesarzowej Katarzyny, eljy ucicudton wolno
poldfi wzia w obron. Tych zych obywateli, co.prob t podpisali, byo
zrazu tylko jedenastu przeciw caemu narodowi, kt('iry ustaw 3go maja

przyj i zaprzysig ; ale Katarzynie o to nie cliodzio wcale, tylko o po-

Z(ir do wmieszania si w sprawy polskie. Owiadci^ya wic crcUowi i Sej-

mowi w Warszawie, e jeeli konstytucyi 3go maja zaraz nie odwoaj
i nie znios, ona wyda im wojn w obrotne (niby) irolnocl poleskiej. Sto

tysicy rosyjslciego wojslca weszo w granice Rzeczyp<\)spolitej od Kijowa.

^^'ojsko polskie, cho daleko sabsze, bio si doskonale i wstrzymywao

pocli(')d Moskali. Jego wodzeni naczelnym by wtedy ksi J(')zef Ponia-

towski, s>niowiec króla, a najwyszym po nim ^yl Kociuszlco. Dwa razy,

pod Dubienc i pod Zielecami polli szczliwie nierównie liczniejszych

Moslcali. Ale wtem knil, zamiast jak cigle obiecywa przyjecha do obozu

i stan na czele wojska
,
przysa wojsku rozkaz, eby zaprzestao walki.

Co si stao? Ani wojsko, ani wodzowie, ani nari')d, nilct nie mógi zrozu-

mie tej zmian\- w [lostanowieniu ki'óla.

Stah) si, e knU Stanisaw August, saby i cliwiejny zawsze, zacz
myle, e dugo ogromnej sile rosyjskiej broni si nie zdoa; e jeeli

nie ustpi, to Rosya ca Polsk zalerze, a jeeli si podda, to niepodle-

go ojczyzny ocali. Uwierzy zym doradcom i kamliwym obietnii-om ro-

syjskim i owiadczy, e przystpuje do konfederacyi Targowickiej. Tym
postpkiem siebie splami, a dobrego nie zrobi nic. Alliowiem z ustaniem
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wojny pokazao sie zaraz, o co Katarzynie chodzio. Zaczto niby przywra-

ca daN%iia wolno polsk, a naprawd gwalt.nv, rabunków, wywozen na

Sybii- byo bez liku i miary. Z tw(>rc(')W i obroców konstytucyi 3g-o maja

kto móg, ucieka z vciem za granice. Ale mniejsza jeszcze o la-zywdy

ludzi: gorsza ^ya krzywda narodu i pastwa. Zalawszy la-aj swojeni woj-

KRÓL STANISAW AUGUST PONUTOWSKI

(wedug wspAlczesncKo portretu Bacci.ircllcgo).

skieni, Kosya przy.staj)ia teraz do dziea, któire ju bya uaprz('id z królem

priLskiiu \ioyla: do djugiego rozbioru PoLski. Sama zabraa wilcsz cz
Litwy, Kurlandyo, Ukrain, Todole i Woy prawie cay; Pruscmi pozwo-

lia wzi (lilask, Turu, Wielkopolslc, cz. Kujaw i Mazowsza. Ale

eby t«!n gwat mia jaki ])ozi'.r prawa, trzelia l)ylo uda, e Sejm polski

niby si na to godzi i zezwala. Pod przemoc ted>- wojsk rosyjskicli wy-

lirano ]io.sl<'.w i zwoano d<> Grodna (na Litwie) Sejm, na kt(Mym i pos(')W



TADEUSZ KOCIUSZKO

(wedug wspólcuesnego sztychu).



i st*nator()\v by»i bardzo mao, a uczciwych prame nic: po wikszej czci
przekupieni albo zastraszeni. Ten tedy Sejm pod bagnetami rosyjskiemi

niby to zatwierdzi „odstpienie" ziem poskicli Prusom i Rosyi. Oczywi-

cie i Sejm ten i jego ucliwaa byy nieprawne, przed Bogiem i ludmi
niewane, tak jak byy oliydne i nUccr-emne. Tw()rc)' konfederacyi Targo-

wickiej: Szczsny Potocki, Avojewoda ruski, Ksawery Branicki," hetman
wielki, Sewer\ni Rzewuski, lietman polny koronny, zmiarkowali teraz co

.^>

PRZYSIGA T. KOCIUSZKI NA RYNKU KRAKOWSKIM 21 MARCA 17iH R.

(wspóczesny rysunek M. Stachowicza*.

zrobili. Bagali Katarzyny, bagali jej poshi, eljy nie gubili Polski — na-
prr)no. Zadrwiono z tyci, kt(»rzy si dali uy za narzdzie, i lvt(irzy teraz

w zgryzocie i zasmuceniu mieli smutne kor'iczy ycie. Po tym Sejmie nie-

szczsnym zostaa z Polski tylko maa cz., i ta rosyjskiem wojskiem za-

jta. Woj.sko jtolskie miao odtd iczyt- wszystkiego szesnacie tysicy ludzi.

Oburzenie i rozpacz l)yly tak wielkie, e lada wypadek m<)g sprowa-
dzi now walk. Tym wy|iadkiem byo zamierzone rozln-ojenie wojska.Cz jego ])()d dow(Klztwcui jeneraa Matlaliskiego nie cliciaa zoy
broni: to stao si pocztkiem pow.stania , ktiire od swego naczelnika na-
zywa si ICo.sciiiszkow.skiem. Ko.ciuszko, w j)orozumieiiiii z Aladaliskim
i iiniymi, z Niemiec, gdzie si ukTywa od o.statniej wojny, ]U'zyby do Kra-
knua. obj do\v<'.dztwo, wykona przysig , e broni ine zoy, pnwolal
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pod bro wszystkich oljywiiteli \v.szelkieii,'o staiui, oi^losi ]ios|)()lite i'nszeiiie

ludu wiejskie.no, rozkaza iizbroió je w kosy, i ruszy z Krakowa ku War-

szawii'. T(i(l liacawicaini (4i;<i kwictuia 17!i4 r.) (Klniiisl piorwsze iiad .\Jo-

skalauii zwyrii».stwd, Unn pauiitm-, f tu po raz pierwszy lud wiejski liii

si iia ocliotidka, a tak dzieluii-, e z kosauii w jku zdohyl cala hatery



iiriiiat nisyjskicli. Wsawi si(^> na zaw.s/.i' tym c/.miciii Hartloinicj fJlowa-
cki, i;'os|)(Klarz ze wsi R/.dow ic w Kraknwskicin. Za. co iiiiaiiowaiiy clin-

rii/yin i ml wszcikicii |i(i\\ imiosci |iiKl(laczycli z rodzin na zawsze uwol-
niony. Wkriitcc |iof('ui w 1'olacu nad \N'isia^ wydal Kociuszko manifest,
w kt<in ni <ii;losil , e ka/.d\ |)(Kldany, kt/ny j)ój(lzie <lo wojska, lu^^dzie na
czas wojn\ wolny oil wszidkirh powimioci, e iiowinnoci poildaezi' znmiej-
szaj si i-az na zawsze o trzecia cz, e kademu wolno pi-zeiiosic- sie

i osiada i;-dzie zechce; do moliwycli s|ioi-('(W i skarbi' ustanawiaj sie w ka-
dym okrnn osobni komisaj-ze, a sd\ niaja wszelkie takie s|irawy iiilnii'

roztrzsa*- i s|iiawiedliwie zaatwia*-.

IMWnOT KOCIUSZKI Z PUU K.\CAW1C

uiUug ".'iiólczesuesto rysunku M. Stac-howic;

W Warszawie tynu-zasem na wiei-, e Kosc-inszlco idzie, podniosa
si ludno i wypdzia wojsko rosyjslcie. ()dzuacz\l si przy teni Jan Ki-
lislci, szewc, mianowany zaraz pmlcownilcieni. Koeiuszko wszed do War-
szawy: ale nieszczciem wojslca jtruslcie poczyy si z rosyjsliiemi i za-

ilay mn ]iierwsz Iclske pod Szczekocinami. Potem wyruszy na Afoslcali

samycli, wyda im bitw pod Maciejowicami (nad Wis), ale sam ciko
ranny pad, bitwa zostaa przegran.

Bya to jn ostatnia.

Po swojem zwycistwie i)oszli jMoskale na Warszaw. Zatrzymali si
na Pradze, przedmieciu Wai-szawy na prawyin brzegu Wisy, spalili j
do szcztu, a ludno ca wycili w pie. Licz, e zgino tam do czter-

Tarnoiuski. „Naszr) dzieje". >
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tlziestu tysicy ludzi. onierze \v[)yelutli Ijagnetaini i-aiinycli i sfari'('i\v

w ogie, kobietom rozpruwali ywoty, mae dzieci nadziewali ua bagnety,

a potem rzucali w pomienie!

War-szaw Ijyby sjiotka tensam lo.s, ale

wy|)rosil j la"i')l Staui.slaw August, mt')wic, e
j poddaje, byle si nie[)rzyiaciel nad mieszka-
cami nie pastwi.

Taki by koniec Kociuszkow.s]<iego jiow-

stania. Potem ju bez adnego sejmu zrobiono

i-ozbi('ir trzeci i o.statni. Prusacy wzili War-
szaw z caym lvrajem po Pilit i Wis; Wn-
jew(')dztwo crakowskie. Sandomierskie i cz.><i*

Lnljelslviego wzia Austrya; ca ^itw i re.szt

Rusi Rosya. Kryl Stanisaw August, wywieziony

do Grodna, tam podpisa zrzeczenie si tronu

(potem zawieziono g:o do Petersljurga, gadzie

umar w roku 1798 i jest pocliowaTiy). Kociu-
szko, a z nim wielu najdzielniejszydi ludzi,

jalc Niemcewicz, Ignacy Pntucld, Mostowski,

Kilisló i inni, wywiezieni do Petersburga, osa-

dzeni liyli w srogiem wizieniu.

Dzialn si tn w roku 17!U, a w nastpnym 1795 tizy pa.st\va jiodpi-

sa\" trzeci rnzbiiM- Polski.

JAX KILINSKI.

zenrc w,trsz., palkownik z czadów Ko^cinszk

'wedug wspóczesnego sztychu).

5?|!e-^3Es«-

11.

Po trzecim rozbiorze.

C() si dziao dali-j?

Prusacy w swojej czci za]>rowadzili zaiaz nowe jirawa i urzdy,
szkoy niemieckie i niemiecki jz\k w sdach, w urzdacli. Rosya zosta-

wia na razie dawne prawa pcdskie i jzylc, ale Rnsintiw L'nit<'iw na Po-

dolu i Woyniu zaraz gwatem zmusia do swojej scliyzmatyckiej wiary.

Gdy w roku na.st])nym umara Katarzyna, wstpi na tron jej syn cesarz

Pawe. Ten mia le[)sze serce, clio galowe na p(i szalon; wstydzi si
okruciestw i bezecnej rozpusty matki, i cdicia nie naprawi, ale zagodzi
ze, jakie ona zroljia. Kociuszk i jeg:it towarzyszy wypuci zaraz z wi-
zienia; jioczem Na<zenik wyjecha (h) Ameryki, gdzie ju za miodu wal-

czy by w pow.staiuu .Vnierykauow przeciw .\nglikom. W kraju u nas

cicho i gludio; nrartwy spoi^iij i rozpacz. AU» ])o za luiszyni krajem nie

byo spokoju wcale, owszem wrzaa wojna w ninycii stronach luirojiy.

W tym .samym zasie, kiedy n nas zbiera si Sejm Czteroletni i pra-

cowa nad uoeniem nowego lepszego porzdku rzeczy, wzito si do jio-
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(liil)iiog( d/.ii-lii wt" l'r;iii(\i. Alf u mis /li' |M){ln)(lziI<i /,t> zbytku wiiliKisci,

ii zi' .sl:ilH)ci wliidzy, \m' l"riiiu\i |ii/,f(i\\ nic l>yl zltytck wadzy, siimitwdlit

królewska, która za dwdcli zwaszcza kndiiw, Ijidwika ( 'ztcniastc^n i IMc-

tiiasti'i;o, doprowadzia ten ki'aj do iiizy i do rozpaczy. Nowy knil , \a\-

dwik Szesnasty, uczciwy, clicial zemu zaradzi, [loddanycli do iniziau

w rzdzie |>rzy|Mici i zwoa Stiiiiji (Iciierdliic czyli sejm, Ictiire^-o tam ju
od wiekiiw nic liylo. Ale /. dolufi;!! pocztku wyszed Iconiec zy. I, udzie

linrziwi. a |io czci przewrotni, opanowali ten sejm, utrzymywali kraj

w ciiilym niziuclm, podburzali pospólstwo tak, e knil z <in i dziemi
Ital si o swoj woluo i \cic i uciek z Pai-ya. Zapany w drodze, osa-

tlzony zosta w wizieniu i odihniN pod sail Jako niby zdrajca ojczyzny,

•lego ]>rzyjaciele i stronnicy tynic/.a.seni zaczli u ninycli kniliAy ssiediu<-li

prosi o pomoc przeciw Francyi. Otrzymali j istotnie od 1'rus i od Aii-

sti"yi, ale knUowi zaszkodzili tcui uajs;"oi'zej. I'i'ancuzi bowiem uwieizyli

naprawd, e to on (il)ce wojska lui l<raj spiMwadza . zio\ li i;o z tr<inu.

slcazali ua niiert' i cili na placu publicznym w l*aryu w roku 17'.>;J.

W kilka miesicy póniej cili tak sanio jei-o on i siostr; malef;'o synka

oddali do szewca, który go godom i zem ol)cliodzeniem na mier zam-
czy. Bronili si Francuzi od ol)cvcli wojslv dzielnie, t s[irawiedliwos(- od-

da im naley; ale ua sobie samych popenili okruciestw i niegodziwoci

l)ez liku i miary. cicie knUa stao si pocztkiem niezliczonych innych.

Nie byo dnia, eby w Paryu Icilkanacie, cza.sem kilkadziesit o.s<ib nie

poszo pod >pl>>fi/H{' (tak si nazywaa maszyna do cinania gi')w). Kto tylko

by ]>osdzony, e sprzyja kr('ilowi, albo e ])rzecliowuje u siebie ksidza,

all)o e ratuje kogo od wizienia i mierci, taki by l)rany do wizienia

jalvo jiodejrzany, niby to sadzony przez rozwcieklonycli lotróiw, sclad;ij-

cycli tak zwany Trt/binidf Iiciroliicj/jii//. i posyany ua mier. W inn\ch

mi:istach, w Lugdunie i w Nantes, cina byo im za dugo, wic setk;imi

topili tych nieszczliwych podejrzanycli w rzece. Zgino te mnóstwo

ksi('y, bo ta Beiroliiri/d szczegiUnie Ijyla zawzit na wiai-. Kocioy po-

zamykaa, naloestw i Sakrament(')W nie dozwalaa, Pana Boga uznahi

za guiu ludzki wymys, a zaprowadzia now religi i swoje nowe nabo-

estwa. Nazywaa to religi rozumu; a naboestwo tak si odbywao, e
Bogini Bo: umu (kbirakolwiek z wszetecznych niewiast paryskich) prawie

naga, wieziona b\a w- tryumtie do jednego ze zbezczeszczonych kosciohiw,

tam stawiano j ua otarzu, piewano jej i kadzono.

Trway te okruciestwa (trawie pótora roku. "Wlcocu tak ju Fran-

ciizóiw przeraziy i zuiieizil\ . i> wytrzynui nie mogli. Nikt nie by pewien

jutra. Lada szpieg, alijo nie[irzyjaciel, m(')g Icadego poda do rzdu jako

]")dejrzanego i przyprawi go o mier. Wygldali te w trwodze i nie-

cierpliwoci, czy ich co z tego stanu nie wybawi. Znalazo si kilku ludzi

miaych, ktirzy w- owym sejmie (nazywa si on ko/iirencyif) stawili czoo

naczelnikowi tego strasznego rzdu, Eobespierowi, jego samego oslcaryli,

innych za sob ])orwali, i Pobespier, ktiuy setki tysicy posya na gilo-

tyn, .sam ]M)d gilotyn skoczy. To bya ost.ituia exekucya i koniec tej

strasznej i-ew (iluc.\ i.



Nasta we Franoyi nnwy i-zd, zwany dyrektoryatfin. Ten l>\i lai;n-

(Iniejszy, ale niedony. Panowie dyrektorowie yli wygodnie i przyjemnie,

wydawali dno pienidzy, ale wojsk opatrzy i rzdzie nie nmieli. A tym-

czasem wojna z zagranicznemi jiastwami, g"('iwaie z Anstiy, trwaa wei.
Wojska francuskie biy si doskonale w Holandyi, w Niemczecli, we Wo-
szech; ale bez pienidzy, bez broni, bez adu i rzdu wewntrz, dugo bi
si nie nmgy. Wted\ zjawi si czowiek, }Mvy ten cay niead i bezrzd

mia opanowa i uj w sibi rl^. Nazywa si jenera Bonaparte. 15\ 1

synem adwokata z miasta Ajaccio na wyspie Korsyce, uczy si w szknle

wojskowej, zacz suy jako porucznik ai+yleryi. Zdolnoci mia tak nad-

zwyczajne, e zaraz zwrt)ci na siebie uwag, i w wieku Ijardzo mod\ni
mianowany zosta wodzem naczelnym armii waczcej przeciw Austryi we
Woszecli. Tu w dwa tygodnie opanowa cae knilestwo Sai"dyskie, w kilka

miesicy coraz nowemi zwycistwami cale piUnocne Wochy. Ten to jene-

ra Bonaparte zosta w lat kilka pi>niej cesarzem Napoleonem. Ale tym-

czasem zobaczmy, co z nim i z tcmi francuskiemi wojnami mieli wspd-
nego Polacy.

Polski niepodlegej ju nie byo. jak wiemy: ale i>rzy o.statnim roz-

biorze zr).staa jeszcze cz wojska. Nie cae tilo si pod .Maciejowicami,

nie cae l>yo poljite. To pozostae wojsko, czci pod jeneraem Dbrow-
.skim, czci pod Kniaziewitzem i innymi, nie clicialo si podda. AV kraju

zosta nie mogo-, nie byoby dao rady wojskom rosyjskini i pruskim.

Umylili tedy wodzowie, a gbiwuie I)l)rowski, pój w jak sub obc,
zagraniczn, ale jako puki judsl-cie. Dbntwski zacz si ukada z rz-
dem tiancuskim . i rzeczywicie otrzyma ijrzyiy.eczenie, e Polac\' bd
przyjci do suby, jako puki o.sobne ]io(l wa.suymi dowódcanu i oficerami.

Owiadczono zarazem, e maj liy i)rzylczeni do armii woski*^.

Zaj si tedy Dljrowski zbieraniem i urzdzeniem tego wojska. Na
jego wezwanie cignli do AYlocli z Polski i z zagraniczuycli kl-aj()W ofi-

cerowie i onierze; i to l>yl [locztek tycli sawnycli Lrglanótr, kttre do

dzi dnia yj w na.szycli wspomnieniacli i pieniach, kti')re cze polskiego

imienia i chwal polskiego ora jiodniosy tak wysoko, e w jniniej-szych

wypadkach Polska zajionuiian i pominit by nie moga.
Najznakomitszym, najzasueszym z iiwczesnych wodz()w liyl Henryk

Dbrowski'). Ale o)ok niego wiecili zdolnoci i mstwem jeneraowie:
Karol Kniaziewicz, Sokolnicki, Fiszer, Ko.ssecki; midzy modszymi ofice-

rami wsawiony p<'»niej Cldopicki i inni.

Wstpowali oni w t sub francuslc z t nadziej, e los wojny
]irzybliy ich do ojczyzny i e prdzej czy ])(>niej bi si bd nie o wo-
sk ziemi, ale o swoj. Wtedy to powstaa ta |)ie narodowa, któr na-

zywamy pieni Lfcjhiuóa-, kt(»ra si zaczyna od s(>w „Jeszcze Polska nie

zgina", a w kadej zwrotce powtarza „.Marsz, marsz llbrowski z ziemi

Woskiej do Polskiej".

'/ NNizerauek na str. 111.
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Ali' f;i iiad/Loja iia razie zawioda. .TciHTal l}i)iia|)arh' zawar |ti)k<tj

z Aiisti\;i. Lci;iony zoshily w sliiliic fraiiciisUicJ, ale musiay krocii'- si
pil Wloszfcli i iicioraó z \\ojsl\aiiii króla iii'a|>(i!itasl<it'i;(); co ;^drzrj ji-szizi',

nawet |iai>it'.skic ])osia(lloci dla l'raiicyi ziijiuowac. Tyle l»\lo |irzyiiajiiiiiie)

|)o>tku, i' ieli dzielno i mstwo coraz le|iiei diiwiily si pozna, ii i'osla

sawa i icli w hisna wojenna wpriiw;i i l)iei;los('.

.leneral 15onapai-te tymcziisem, clicac zada klsk Ant;likom, kt('irzy

stali zawsze na cz(de ineprz\ jacjol l'iancyi, wypiawil si z wojskiem piv.ez

morze ródziemne do |-;i;i|itn. Kraj to hyl (i jest) dla an^'ielskiei;o handlu

nader wany. Wzial z soh l>ona]iarte i czt- naszych lef;ionist(')w. 1-^ipt

opanowa atwo; wprawdzie dozna p<item od An^ilkiiw cikiej klski na

niorzn, by w wielkiem nioljez])ieczei'istwie, ale umia wywin si z nie.no

szczliwie; zaj jeszcze Syry, kiedy do.sza i;o z l'rancyi wiadmno, e
rzd tam coraz niedoniejszy, e armia walczaia w Niemczech, nieopa-

trzoini , moe byc pol)it. Nie mia wic chwili do traceia : dow('>dztwo

w I-^gipcie zda innemu, wróuil czemiirdzej do l-'rancyi, obali (lyivktoj-yat

(czyli ówczesny rzd), a sam obj najwysz wadz z tytuem Pierwsze,i;o

Kimsnla ').

Kiedy jenera l^onaparte l)yl w |-]!;i|)cie, po zwycistwie floty an|,iiel-

skiej pod Abukir, zdawao si, e on nie zdoa \vrik'ic do l-^uropy. Pastwa
europejsiiie cliciay z tego skorzysta, i zawary midzy sob nowy zwizek
przeciw Francyi. Naleaa do tego zwizku Anglia, .Vustrya , Pi-usy i Ro-

sya. Toczya si wic wojna dalej we AYloszech i w Niemczecli, i to szcz-

liwie dla pastw sprzymierzonych. Wojska austryackie wy]>dziy Fran-

ciiZ(>w z p('ilnocnycli \\'locli, rosyjskie weszy do Szwajcaryi, zkd l>>lo

bardzo blisko do Francyi; zdawao si, e z Francy ju l)ar(lzo le. W ta-

kiej to chwili nieljezpiecziiej wnk-i Bonaparte, i zacz rzdzi [lod nazw
konsula, nib>- to z dwimia towarzyszami, ale naprawd sani, bo dwaj inni

konsnlowie suchali go we wszystkiem. Zawsze tak l)ywa, e kiedy wol-

no i)rzejdzie w samowol, a ta znowu w dziki bezrzd (jak w Rewolucji

francuskiej), to jeden tgi czowiek — najczciej wojskowy — bierze

w.szystko w rk, jjorzdek i 1)ezpieczestwd przywraca: ale staje si sam
samowadnym jianem narodu czyli despot, a nai'('td zmczony liezrzdem

a zbrzydzony okruciestwem, wita go jak zbawc.
Tak byo i teraz we Francyi. Ivonsul Bonaparte stan na czele izdu

i narodu, a przej go taldm dla siebie zapaem, e robi /. nim co chcia.

Trzeba mu odda sprawiedliwo, e zrazu wszy.stko co roliil, byo dol)re.

Spok('ij i porzdek przywróci, kocioy pootwiera, ksiom do kocio(')w,

liisl-cupom do dyecezjj wnk pozwoli; uoy doskona ksig praw,

zwan od jego imienia kodeksem Napoleona; z papieem Piusem Siidmym
zawar kn/ikorchif, czyli ukad, ])orcza)cy Kiciolowi najkonieczniejsze

prawa i swobody. Sowem, rzdzi jak czowiek roztropny i uczciwy, a l)il

si i zwycia jak nilct nigdy ]u-zed nim. Jak ])iorun nies|iodziewanie spad

') Konsulami nazywali si najwysi luzduicy w dawnej Rzerzyposiiolitcj rzymskiej.

Rzeczpospolita francuska, chcc by do tamtej podobn, wznowia ten tytid.
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liii wdjska Miistryackie we Wloszecli , imliil je pod ^[iirL'iii;n, zajal .Medyo-

liiii, Geim, i prawie cay kraj. RiWyiioe/.ouio di'iigie wojsko francuskie

posuno si naprziid w Niemczeeli, odnioso wielkie zwycistwo jiod lio-

lienlinden , do ktiU-esj^o przyczynili si bai-dzo Polacy pod dowiidztweni je-

neraa Kniaziewicza, i zljliyo si do Wiednia. Tu cesarz Franciszek za-

war poc(')j.

Takie nadzwyczajne .szcz.cie zwyko ludzi wliijac w pycli. Bona-

partemu ju teraz nie wystarczao Ijy konsulem, i na]>rawd [lanem Fran-

cyi. Ogosi si cesarzem pod imieniem Napoleona. Z lcraj(')w niepodle-

i;yc]i, a teraz i)rzez wojska francusl<ie zajtych, poroljil knilestwa i ksi-
stwa, na kt()rych poosadza swoicli braci i siostry. JedneL;,'o Ijrata, Józefa,

w Neapolu; drugiei^o Ludwika w Ilolandyi; trzeciego Hieronima w West-

falii (niemieckim kraju imd Eenem): dwimi siostrom i ich mom nadal

udzielne ksistwa we AYoszech. Ale wszystkie te mniejsze kraje ze sw\ini

kr<')lami i ksitami miay Ijy zalene od Francyi, i rozkaz()W cesarza

lepo .sucha. Zel>y swojej nowej koronie doda blasku. wym<')g Napoleon
na Papieu, e przyjecha do Par\a; a Pius Sitklmy, wdziczny cesarzowi

za przywrócenie Kocioowi praw, i z obawy, eljy ]iotnego mocarza nie

oI>razi, przyjeclia istotnie i obrzdu koronacyjnego dopeni.
(!dyby Napoleim 1)yl na tem po]n'zesta, Ijylaby Francya Jia dugo

zostaa |)ierwsz potg na wiecie, a on sam Ijyby umai'l na troTiie i sy-

nowi l)yby tnni zostawi. Ale rzadki ten czowiek, ktiuemu powodzenie
nie za wr(')cioby. gowy. Ze .szczciem ronie pycha, z moc ronie dza
coraz wikszej wadzy, dunmy mocarz i zwycizca ju nie nnue nad solj

l»anowa, chce eby go cay wiat lejjo suclial, w tej pysze Icusi si o co-

iiz nowe zdobycze, zrywa si na coraz nowe wy[trawy. .V gdy mu si raz

noga powinie i .szcz.cie go opuci, o))racaj si przeciw nienui wszyscy ci

co g(j ze strachu sucliali, na.stpuj na niego, odbieraj kady swoje, — i nie-

pohamowany zdol)ywca koczy w upadku i u]»okorzeniii.

Taki jy i Napoleona koniec, ale jeszcze nie zaraz. 'ry.ez at kilka po

woeniu cesarskiej korony, wiodo mu si jeszcze wietnie. Anglia zawi-
zaa nowe przymierze, do ktiirego naleaa opnicz niej llosya, Szwecya
i Austrya. Najjoleon jtobi wojska austryackie pod Ulm (w Hawaryi), ]m-

tem jiolczone au.stryackie i rosyj.skie pod Austerlitz (na Moraw acli), i znowu
pobici jimsieli przyj taki ])ok()j, jaki on hu naoy. Wtedy to skoczyo
si dawne Cesarstwo Niemieckie, kt(')re trwao at tysic, a od trzecliset

zo.stawalo w <lomii Austryackim. llzesza luemiecka skadaa si z wielkiej

liczl>y nuui'j.szych i wikszycli pa.stw, ksistw udzielnycli, ale i)odleglycli

cesarzowi, kt()ry by midzy Jcródami ljMd|»y najdostojniej.szym. Nie byo
to ci-.sarstwo dziedziczne, ale ])o mierci ka<legd cesarza zjedao si sie-

(hniu (jKiniej omiu) l']h'ktor(iw (najwyszycli ksit Rzeszy) do miasta
l'rankfuitn, i tam wyl)ierali nowego cesai-za. .\le od trzecli wiekiiw wybierali
zawsze .stale tego, ktiiry Ijy gow donm .\ustryackiego, a jako taki l>y kni-

iem ^\ gier i Czedi i ])anem dziedzicznym wielu innych austryatkich krajiiw.

Pen zwizek nieudecki jednak osabi lianlzo przez czas i przez ri')ne o<<diczno-

.sci, wewntrzne idesuaski. s|irze(/.ne interesu paniijarycli i t. d. 'I'eiaz, kiedy
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Aiistrya bya pobita, Prusy zastraszone, a \vsz3-stkie mniejsze pastwa nie-

niieokie na lasre wszeclnnoenego Napoleona, ksita niemieccy sami, l)o-

jc si eby ich kraji'>\v nie zabra, owiadczyli, e rozwiznj dawny zwi-
zek niemiecki, i oddaj si pod opiek cesarza Francnziiw. Franciszek

Drniii (dziad dzisiejzei;'o cesarza Franciszka .b'izefa) zloyl cesarsk ko-

ron niemieck, a przyj odtd tytu Cestirzit Ansfri/i.

Ule.uy wtem Niemcy przemocne] widi Nap(deona, ale do ywego do-

tknite w swoidi ncznciacli narodowycli, czelcay tyllco na s]tosoljn por,
eby si pomci.

Rosya , oddzielona od Francyi ca szerokoci Europy, nie potrze1)o-

wala Ija si o siebie; ale i ona wmieszaa si w te wojny. Za.szy w niej

]trzez ten czas wane zmiany. Cesarz Pawe, syn - Katarzyny, niezy, ale

ilziwak, Ijez statku w gowie i w postpowaniu, nalea z pocztlcu do

wszystkich przymierzy ]u'zeciw Francyi i wojska swoje na ni wysya.
Ale nagle, bez zrozumiaego powodu, pogodzi si z Najioleonem (wtedy

jeszcze consulem) i zdawao si, e zeclice jemu przeciw Anglii, Austryi

i Pru.som pomaga, .lego poddani, wojskowi, wielcy urzdnicy, nawet syno-

wie, Ijali si tego bardzo; uwaali to za nieljezpieczne i ze dla ll(tsyi._

Uznali, e cesarz, cho niezui>elnie szalony, nie ma j)rzecie caJciem iloljrze

w gowie, i e talciego nie mona bezpiecznie zostawia na ti-onie. Umylili
tedy zmusi go do zoenia korony. Synowie, Aleksander i Konstanty, zgo-

dzili si na to, nie przewidujc za])ewne, jaki bdzie koniec. Tymczasem
spiskowi (jeneraowie i urzdnicy) weszli noc pocichu do paacu, zabili

\\ai't ])ihuijc drzwi cesarskiego polcoju, wywlekli nieszczliwego P.iwa
z illca, i zadusili go. Na tron rusyjslci wstpi najstar.szy syn, Alelcsander

Pierwszy.

Ten, jac wiadcz ludzie, Ictórzy go znali, nie wiedzia u zamierzonem
morderstwie. Godzi si na zoenie ojca z tronu, ale nie domyla si, e
cliodzio o jego ycie: mia te podoljno do samej mierci cikie zgryzoty

sumienia. Nie godzi si bez pewnego pt)wodu posdza nikogo o zbrodni,
a do](iero o tak straszn jak ojcoljójstwo, ale trudno znowu wierzy w zu-

pen niewinno Aleksandra, kiedy adnego z morde]V(iw ojca jiod sd
nic odda i nie ukara.

.IakIvolwiekbd, liyl to czowiek dziwny. iJardzo przel)iegly, chytry,

o swoje panowanii- i wadz liardzo zaz(hosny, a pizytem nniwicy cigle
o wolnoci lud('iw, o sprawiedliwoci dla wszystkicli, i o zacliowywaniu
przykaza IJoskicli. Nikt ju dzi nie dojdzie, ile w tych sowadi byo
pjawdy, a ile udawania: ale nie wszystko byo udawaniem. Alek.sander

mia niekt('ire dobre uczucia i niejedno (htijre zr(d)i. Powtarza zawsze, e
rozliiir Polski l)y niegodziw zbiodni, i e jak zostanie cesarzem, na-

prawi ile l»dzie miigl t zbrodni swojej l)abki Katarzyny. Ksicia .\dama
C'zartoryskieg<t, kt/irego mia za przyjaciela, zaraz po wstpieuiu na tnm
powohil do siebie na ministra, i pod jego wpywem pozwoli na dobre

urzdzenie szkid |Hi|skich na Litwie, Wcdyniu i Pod(du. .lak zachowywa
si wzgldem nas piiuiej, to zol);iezyniy w dalszym ciajLiii tego n|iowia-

dania.

I
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AV wojiic z Nii|Mil('oii('m wda sit^ AlcUsaiidiT |Hirv\vczo, lic/ pul-r/.cliy,

a wyszed na niej lc ruhity jiod Austerlitz, wnuil do Knsyi. A tymcza-

yoiu wybiiclia nowa wojna, l^iisy, kt('>r(' |>rz('d rokiem haly su; przy.stiyiic-

do przymierza przeciw NajHdeonowi , tei-az nieliacznie wyzway gii same,

bez pomocy i sprzyniierzecMiw. Skutek l>yl dla iiicli okropny. W titwio

pod Jena (w rokn l(SO(i) zni<')sl Napoleon wojsko pruskie do szcztu, tak

e w caycli l^rusie<'li nii' ndal si ju kto luiinic. Knd pruski iicirkl do

Knilewca, l''rancuzi weszli do iJerlina. /tad do Wielkopidski ju blisko;

a clico cii>a Prusakiiw dalej i odebrat' im miasta i twifidzc, którr je-

szcze trzymali, musia Napoleon wej w zicnuf |iolsisic. Spdnila si da-

wna nailzieja J^eg-ionciw. Wycliodzili ohurr/.r /. kraju w tej myli, e kie-

dy wróc do niego z broni w rku i oswitbodzu^ go, a teraz niezwyciony
Napoleon rozbi Pa.stwo pruskie i stal nad polsk granic. Teraz — my-
lano powszechnie — przyszed czas oswobodzeiua ojczj'zny! Na wie
o zwycistwacli Napoleona, zapa niezmierny ogarn serca i ki-aje iiolskie:

kto y, wybiera si na wojn. De])utacya oby\\at(di ])olskicli ndala si do

Berlina ofiarowa Napoleonowi nsugi l'(daków i (idebra jego rozkazy.

A tymczasem Francuzi weszli do Poznania. Jenera Dbrowski') ogosi
powstanie, i zacz zbiera nowe puki ]i(d.skie. Ochotnicy pynli do nich

jak woda, a niebawem wysiani na lini bojow, bili si tak jak najstarsi

i najdowiadczesi onierze. Wojsko pruskie, gdzie jeszcze Ijyo, cofao si
zewszd, niy.dnicy uciekali; Francuzi, a. z niuu wojsko polskie, szli cigle

naprzód, a wreszcie 21 listt)pada I80() roku doszli do Warszawy. Tu zapal

i rado byy bez granic i bez miary. Zdawao si wszystkim, e Polska

ju jest na nowo przywnJcona do dawnej niepodlegoci. Ale rado bya
przedwczesna i atwowierna.. Wszystkim Polakom, ktiirzy mieli u niego

posuchanie, nutwi NapidtMm zawsze, e maj si l3i i sucha go, e on

po tern pozna czego s wanu, i co dla nich zrobi moe. Ale odbudowania
Polski nie ju-zyrzekal, i w urzedowycli mowach i pismach nawet jej lubie-

nia unika. Suszno'' kae przyzna, e przez sam ostrono robi tego

nie móg, bo inaczej byby zaraz wywoa [>rzeciw sobie wojn z Posy,
która dotd zachowywaa si spokojnie. Ale Polacy sdzili, e prdzej cz\-

[»(»niej bdzie musia ca Polsk odbudowa'", eliy mie w tej czci lui-

ropy przyjazne pastwo i zabezpieczy si od otwartych iiieprz>jaci('d jak

Prusy, i od ukrytych jak llosya.

Eosya tymczasem ulka si zwycistw Napoleona
,
jego przewagi

i upadku Prus, i wystpia do wojny w ich obronie. Wielka armia rt)s\j-

ska poczya si z resztkami pruskiej : waliza bya uporczywa i trucbia.

W strasznej bitwie pod l-]ylau ledwo e Napoleon utrzyma plac boju. Pod
Friedlandem odni(')s wietne zwycistwo, ale jego wojsko byo ju tak

zmczone i wycieczone, e nie mia naraa go nJi nowe Ijoje. Zawar
tedy z cesarzem rosyjskim polcój w' Tyly (maem miasteczku jiad Nie-

mnem). Cesarz ros\jslvi zgodzi si tym poJcojem na w'szj\stk;ie zdobycze

Francyi, na upolcorzenie i okrojenie Prus, ktchym ledwo poowa posiado-

') Wizerunek na str. l!i.

raniowttci. ,Nasze dziojf^ 3
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ci pozostaa. Ale za to otrzyma (jalc pisa do matlci) przjiiajmniej jedne

Icorzy: „t, e imi Polslvi nie bdzie wspomniane ani wskrzeszone".

Jednak po dziesicioletniej subie polslciego wojslca, po wieem we-

zwaniu do powstania, nie móg Napoleon nie zrolji nic dla Polaków. Nie

móg zreszt kraju idi, Prusom tylko co odebranego, znowu Prusom od-

da albo Rosyi. Utworzy wic Napoleon z ziem polskicli Prusom odebra-

nycli mae pastwo osoljne, udzielne, lvtóre nazwa Ksistwem Warszawskicui.

Za panujcego za nada temu ksistwu króla saslciego Fryderylca Augu-

sta, ^^^mka poslciego niegdy Icróla Augusta Trzeciego, a przez Konstytu-

cy Trzeciego Maja ])o\voanego na tron polslci jalco nastpca 110 Stanisa-

wie Augucie.

5?^S->^^e—

-

111.

Ksistwo Warszawskie.

Ksistwo Warsza\\slcie byo Ici-ailiiem tale maym i sabym, e o wa-
snej mocy dugo utrzyma si nie mogo; musiao albo sta si now od-

Ijudowan Polslv, albo upa, gdyby Napoleon Ity pobity. Tak si te
stao w kilka lat piiniej. Ale przy jego utworzeniu i piniej zdawao si,

e to pocztek i zadatek, z Ictórego zrobi si z czasem pra\\dzi«a Polska.

W tej nadziei witali Polacy to ksistwo z wielk radoci, a robili co mo-

gli, ebj' si w niem tlobrze rzdzi i wzmacnia. Nie byo to atwo, bo

ki'aj Ijy wjTiiszczony l^ardzo i do wielkiego uljóstwa doprowadzony. Po
powstaniu Kociuszkowskiem wszystkie majtki .szlaclieckie byy bardzit

na ten cel zaduone; do tego przyszy cilcie Icontryljucye do paceni.a

nowym panom. Szlachta musiaa zaciga grube poyczki, eby temu na-

starczy; a gdy przysza wojna i jej nieuniknione skutki (niemono sprze-

day, wstrzymanie handlu, brak roboty i t. d.), nie byo czem opaca pro-

(!entów od naleytoci, i mnóstwo ludzi potracio majtki do szcztu. Mimo
to trzeba byo teraz i swoje wojsko postawi, ubra, zaopatrzy w bro
i utrzymywa, i wszystkie inne rzdowe wydatki opdzi (szkoy, drogi,

pace ui-zdników i t. d.), i jeszcze wojsku francuskicnui dostarcza wszyst-

kiego, czego dla ludzi i koni potrzebowao, a nieraz nad potrzeb dao.
By wic biedny kraj wyniszczony okropnie, a jednak wszystkiemu jako
da rad, przez wielkie ])rzywizanie do ojczyzny i ])owicenie. W prze-

cigu kilku miesi<y stano dwadziecia kilka tysicy wojska regularnego

pod doskonaymi oicerami; sdownictwo szkoy urzdzono szybko i do-

brze. A dziwno, e kraj tak wycieczony, skoatany wojnami i uciskami,

ledwo i)od swoje wasne rzdy przeszed, tyle okaza zdolnoci i sprysto-
ci w rzdzeniu si. Prawda, e mia tgich i dzielnych ludzi na czele

wszystkich wadz i urzd<)w, ludzi, kt(irzy i)o wikszej czci woyli si
do spraw publicznych za Cztei-oletniego Sejnui. Tacy byli: Ahiachowski,
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iiieijdy marszaek tego Sejmu, Wybicki, ^[atuszewicz, Staszye, Giita-

kowski. Sobolewski, Liiiowski, Lubieski, minister s|ira\vie(lli\voei, Stani-

saw INitiuki, minister nwieceiiia, i wielu iiinycli. Ze wszystkich wszake
najtsi byli wojskowi; tak jak wojna liyla gl<iwn s[iraw tych lat, a o-
nierz jiliiwna sil i chlub narodu. (Iiiwne (low()dztw(» nad wojskiem mia
jenera Jljrowski. czynny na polach bitew przy armii francuskiej. l'rz-
dzeiiiem i zaopatrzeniem wojska zajmowa si w Warszawie ksi J('izef

Poniatowski, jako minister wojny. Kociuszko, kt<iry w tym czasie mieszka
w Szwajcaryi (ju do swojej

mierci), ule wierzy Napoleo-

mwi; przewidywa, e on na-

prawd nic dla Polski zrobi

nie chce, i dlatego do wojska

nie w.tpil, cho Napoleon na

to nalega!.

Jenera Henryk Dbrowski
urodzi si we wsi Pierzclio«i-

cadi w Galicyi, w roku 175.3.

onierskie i)owoanie mia we
krwi. Dziad jego suy pod So-

bieskim, by pod Wiedniem;
ojciec pod ki'ólem Leszczy-

skim przeciw Sasowi Augu-
stowi Drugiemu. Potem w st-

pi ten ojciec do wojska sa-

skiego, z czego wyniko, e
i sjnia w Saksonii cliowa, i tam

go do szkoy wojskowej a na-

stpnie do wojska oddal. Do
wojska jjolskiego przeszed

mody Dbrowski po uchwale

3go maja, i odznaczy si za-

raz w wojnie z Rosy w roku
179-2. W powstaniu Ko.ciuszkowskiem mianowany jeneraem bi si wie-

tnie i skutecznie, gciwnie z pniskiemi wojskami w AYielkopolsce. Po bi-

twie ^laciejowickiej, gdy si wojna skoczya , on mia t myl, eby
resztki wojska wyprowadzi za gi-anic, w s^ibie francuskiej umieci,
i z niemi kiedy pownui. On stworzy legiony, on niemi dowodzi, on

zrobi je wojslciem doskonaleni i okry saw: on teraz za Napoleona wal-

czy we wszystkicli jego wyprawacli a do koca ')•

Ksi Józef Poniatowski, synowiec kitUa Stanisawa Augusta,

ojca straci wczenie, matc mia Czeszk, przy niej chowa si w Pradze,

HENRYK D.^BROWSKI.

naczelnik legionów polskich (podug sztychu Villerey'a).

'} Jenera Dbrowski uniarl w roku 181S. Zostao po nim dwoje dzieci. Z tycti s\-n,

lironislaw, umar bezpotomnie jn-zed kilkunastj laty: córka, pani Makowska. \je dotd

w Poznaniu.
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a bardzo modo oddany byl do wojska aush-yackiego. Tam wywiczy si

w rzemiole wojemiem, i odznaczy si odwag i zdolnoci. Do wojska

polskiego przeszed w roku 1789 ju jako pukownik. W wojnie roku 17i)-.'

by gównie dowodzcTii. Kiedy kr.U postanowi ]irzystpi do konfedera-

cyi Targowickiej i kaza wojsku zaprzesta dziaa wojennych, ksi
.bizef usucha go

musia, ale w bar-

dzo piknym licie

zaklina go na oj-

( zyzn i honor, e-
by siebie nie pla-

mi a s]»rawy nie

-nlii. KnU nie

u.stpi; a wtedy

mody ksi za-

da dymisyi, zo-

y kr(')lowi swoje

ordery, i wyjecha
za granic. Gdy
wybucho powsta-

nie Kociuszkow-
--kie. kri')! sam we-

zwa go do powro-

tu : ksi, przed

liwoum laty wiklz

naczelny, w.stpi

do wojska jako

ochotnik pod roz-

kazami Kociusz-

ki. Podczas Ititwy

Maciejowickiej byl

|irzy I )bi-i(wskim

w \\'ielkoi)olsce.

l*(i ostatnim roz-

liiorze mieszka
w Warszawie; do

knila , gdy tego

wywieziono do Pe-
tcrsl)nrga, mimo
pnib jego, nie pi»-

jeclial; oliarowa-

nycli wysokich stopni w wojsku rosyjskiem nie przyj. Jeilna rzecz, jak
mu zarzuci mona, to e w obyczajach l)y troch lekki, do hulanki mia
skonno'-. Ale lionorem, mstwem, rycerskim (hichcm by wspaniay; i za

te swoje przymioty, jak za ycia mia saw i mio u wojska i narodu,

tak po mierci uciodzi na zawsze za prawdziwy wz('»r onierza. -

LE pitmcE JOSEPH poniatowsky:

KSI\ZF J<JZF.K l'iiXrATilWSKI W WIKKU .M.nD/lK.M

(wspótozesDy portret Józefa rirassi'ego).
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Niipnlcon , jiik tylko kraj jaki upaiiowal , urzd/al iio zaraz na \vz<>r

traiicusUi. l^oilzial kraju na ]Ki\viaty, iii'Z0(ly, sady. prawa, wszystku niiisiain

Ityi' tak jak wo l''raiicyi. Hylu U> uciliwe i szl<n(iliwi', 1)0 kady kraj ma
iuiu' stosunki, kady uai('id inne, wii'kauii w} roliinuf zwyczajt' i pilawa:

do nowych przywyka nui trudno, a z nai;lt^i;"o ich zaprowadzenia nnisi

powsta zamieszanie. Tak hylo i w Ksistwie Warszawskiem. Prawa fran-

cuskie (tak zwany ko(U'ks \apoh'ona) liyiy lianlzo mdrze uoone, ale

wprowadzone nasle. stay si powodem wieikiei;() nieadu w .stosunkacli

prawnycli i sadowyci. W stosunkach ludu wiejskiego za.sza zmiana, w kt('i-

rej cli l)yla suszna i dol)ra, ale wyconanie nierozwane, a ztd i skutek

zy. Sprawiedliwie byo i mdrze poprawi los poddanyci: ale naleao
zrobi to tak, iljy si i;o poprawihi najirawd. Trzeba byo wykona to,

co zamierza Sejm kon.stytucyjny, a pn nim Kociuszko: to jest znie wa-
dze sdownicz pana nad poddanym, a powinnoci poddacze czyli pa-
szczyzn naprzód o polowe zmniejszy, a ]»otem stopniowo doj do zupe-

nego icli zinesienia i do uwaszczenia wocian. (Stopniowo dlatego, eijy

nagym ubytlciem caej robocizny dziedzic(')w nie zniszczy, p<U nie zostawi

odogiem i t. d.). Napoleon zrobi co innego. Podug dawnyci praw pol-

skich poddaTiy nie m('igl oddali si z gnnitu i ze wsi bez ])ozwolenia dzie-

dzica : nazywao si to, e by „przywizany do gleby". Prawo francusl<ie

znioso to przywizaiue do gleby, pozwolio wocianinowi przenosi si
gdzie zechce i Iciedy zechce, ale przyznajc mu t wolno, nie przyzna-

wao mu adnej wasnoci. Wyniko z tego, e wielu, w nadziei poprawie-

nia sobie h)su, opuszczao wie i chat, ale wychodzio z nich z golemi

rkami. Narzdzia gospodarskie, uprze, zostawiali, bo te byy wasnoci
dziedzica. Sprzty domowe, dol)ytek, spi'zedawali za bezcen, byle si wy-

nie. Szli wic w wiat bez luczego, na niepewne losy. Jeeli kt<')renui

udao si gdzie w innej okolicy osi na gruncie, to byo pi) biedy, cho
i taki musia z trudem do nieznanych nuejsc i ludzi przywyka. Ale wi-
cej byo takich, kt('irz>' si z miejsca na nuejsce tidali, szukajc domu i za-

roljku, nie znajdowali go, i marnowali si w jiróniactwie, dochodzili do

ndzy, z nieszczciem dla siebie, ze szkod dla caego kraju.

Napoleonowi tymczasem zawracao si w gowie coraz bardziej od tej

wielkiej i>otgi. Zdawao mu si, e on moe wszystko co zechce, i e ma
prawo do wszystkiego czego zada. Budzia si w nim coraz wyraniej

ch powszechnego panowania nad ca iMirop. W tej myli napad mi

Hiszpani. Kraj ten , oddzielony od Francyi wielkiemi giirami a z trzech

stron oblany morzem, niegdy Ijardzo potny, od paru wiek()W osab zna-

cznie i podupad. Ale Francyi nie zaczepia, owszem Napoleonowi by po-

wolny; jego nieprzyjacioom nie pomaga. (!)n tymczasem umyli zdoby
Hiszpani. KnUa (bardzo niedonego) zwal)il podstpnie do Francyi z on
i dziemi, i tam ich zatrzyma pilnie strze(mych, a wojska wysa na zdo-

bycie Hiszpanii. Od tego gwatu, spehiionego na niewinnym kraju, zaczo
si jego szczcie zmienia. Nie byo bogosawiestwa Boego nad przed-

siwziciami, w których ju nic dobrego i sprawiedliwego nie l\vo, tylko

sam gwat. Podbicie Hiszpanii okazao si Ijardzo trudnem. Kraj giuzysty,



do bronienia atwy. Ludno caa bez wyjtku wzia si po boliatersl^u

do obrony. Kady przesmylv w uóracli, kade miasto, trzeba liyo zdob\war
osobno; a wszed.szy do miasta, jeszcze na kadej ulicy trzeba byo si bi.

nieledwie kady dom osoljno zdobywa, bo w kadym zamylcali si Hi-

szpanie i i)rayli z okien. Nienawi do Francuzów bya tam talca, e ]nz\

di'odze, albo we wsi, na noclesju, gdzie ich byo niewielu razem, czsto

wszystkich we nie mordowano do nogi. Anglicy morzem dostan-zali Hi-

szpanom broni i pienidzy. Napoleon si zawzi i na swojem niliy po.sta-

wi: ale zdobycz to >ya niepewna, ktijr cigle si, wiellviem wojskiem,

utrzymywa musia; a brak tego wojska na innych ])()lach walki l)ardzo

mu p('»niej zaszkodzi.

Na t wojn liisz])ask wzi on z sob om tysicy naszego wojska.

Polacy .szli niechtnie, bo czidi, e to wojna niegodziwa ; ale onierz nmsi
sucia, i gdzie mu ka — i poszli. Bili si tam jak lwy, a Napoleon

im by winien najtrudniejsze swoje zwycistwa. Jednem byo zdol^ycie mia-

.sta Saragossy, przy lvt(')rem odznaczy si szczegiUnie pukownik (póniej

jenera) Cldopicki. Ale waniejszem )yo zdoljycie wwozu Somo-Sieny.
Napoleon szed do Madrytu, .stolicy Hiszpanii, w samym rodlini ki-aju.

Musia przechodzi przez acucli g<'ir. Przez te gt'>ry sza jedyna droga

wwozem tak wzkim , e tylko na ch-og byo w nim miejsce, a po oiju

stronach strome g(iry. Na sam>nn szczycie, gdzie si droga koczya, stay
liiszpaskie annaty wycelowane na t drog; na g(irach po o)u stronach

ukrya si piechota i ocliotnicy z karabinami. I przez ten ww()z, na t
gór, trzeja byu si wedrze pod ogniem tych armat z przodu, tycli ka-

rabimiw z boku. Zdawao si, e jak si wojsko na t drog wepclmie, to

je Hiszpanie wystrzelaj do nogi. Posa cesarz francuslc piecliot: posza
kawaeJc i wrócia. Posa drugidi, wr<tcili take. Wtedy kaza wystpi
polskim uanom. Pulcownik Kozietulski sfonnowa icli we czw(irki, bo na

szerszy szereg miejsca nie byo, zakomenderowa: marsz, marsz! i uani
cwaem kopnli si i>od g('ir. Armaty z przodu, karat^iny z )oku, wali\

po nicli bez ustanku, l)liziutko: ale pdzili jak wiatr. Kto pad, to pad —
(stosunkowo nie bardzo wielu), ale wdzieraj si na gór. Kozietulski pada
miertelnie ugodzony, prowadzi po nim Niegolewslc. Pada i ten raimy;

ale uani ju na szczycie góry, armaty liiszpaskie wzite, wojsko w roz-

sypce, dnjga do Madrytu otwaiia. Napoleon sam w rozkazie dziennym do

wojska napisa, e wietniejszego ataku nigdy nie l)yo.

l'otem ju Nai)oleon w.szcd do ^adrytu. Hisz])ani opanowa, swego
brata .bizefa z Neajiolu ]trzeiii<')s!, i ua tronie o.sadzi. Ale wojna tam mimo
to nie u.staa. Po g('iracli i wwozach trzymay si c(U'az nowe oddziay
oc]iotnik<')W; z czasem przyszy angielskie posiki, i po paru atach Napo-
leon musia wojska .swoje z lliszi>anii wycofa.

Co Ityo dziwne, to e Hiszpanie Francuz('iw nienawidzili zaciekle, ale

do l'olak(iw tej nienawi.ci nie mieli i chowali idi w yczliwej jiamici.

Hozuniieli oni, e Polac-y n;ije<iali ich kraj nie z wasnej woli, tylko

z rozkazu. Pi"('icz tego, sami l)ardzo |iol)oni, szanowali l*olaki'iw za to, e
ici czsto widywali w kocioach. Poznali w nich lvatolik<'iw, a wsptilna
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wiara obudzala w iiicli jak yczliwo; Francuzi za zachowywali si
czsto bezbonie albo rozpustnie, i tern obm-zali ich na siebie teni wicej.

Napoleon tymczasem brn coraz dalej w swojej [lysze i zalepieniu.

Niedo nm byo, e cae Wocliy, cho pod udzielnemi ksistwami, trzy-

ma w swojej mocy: znit)sl teraz jednym rozlcazem Pastwo kocielne i przy-

czy je do swego cesarstwa. Papie Pius Sicklmy nie m('i<> na to pozwoli,

bo jako Gowa Kocioa nie moe Papie by poddanym adnego wie-
ckiego Pastwa, ani od niego zalenym; potrzebuje zupenej niepodlegt)ei.

Phis Sindmy naprzcWl i)rzeklada i prosi, potem zaoy protest przeciw

tenui gwatowi, a gdy to nie pomogo, rzuci na Napoleona kltw. Wtedy
z rozkazu cesarza porwany i wywieziony z Rzymu, wiziony Ijyl napi'ztkl

w maem woskiem miasteczku Savonie, potem wmiecie francuskiem Gre-

nobli. Obchodzono si z nim l)ai-dzo le. Nietylko e nie mia utrzymania

odpowiedniego swojej godnoci, ale stary i chory nie mia nawet wygody.

Ale o to chcjdzio mu nmiej. Gorsze Ijyo to, e z doradctiw, pomocnik(>w

i urzdników, koniecznie potrzebnych do rzdzenia sprawami Kocioa, nie

nua prz>' sol»ie adneg(j, i rzdów tycli wcale sprawowa nie m()g, z wielk
dla Kocioa szkod. Napoleon sdzi, e tym sposobem Papiea ugnie

i zmusi go do posuszestwa. Ale kad>' Papie odpowiedzialny jest przed

Bogiem za rzdy Kocif)a i zbawienie dusz wiernych, i wanie dlatego,

e- za te najwysze sprawy odpowiada, nie moe ]irzyjmowa rozkaz<')W od

wladc(')w wieclcicli. Nie ustpi te i Pius Si(')dmy do koca, a ]»o upadku

Napoleona do Rzynui powróci.

Austrya przelka si tycli coraz nowycli zdobyczy Napoleona, i nie-

ostronie wdaa si znowu w wojn w rolcu 1809. .Tej g(')wne siy weszy
do Bawaryi, i zaczy si ki'wawe walki nad Dunajem; a w tym samym
czasie druga armia pod dowództwem Arcyksicia Feidynanda uderzya na

Ksistwo Warszawskie. Granica austryacka docliodzia wtedy a do ujcia

Pilicy do Wisy, czyli odlega bya tylko o kilka mil od Warszawy. Na
Warszaw szy tedy wojslca austryackie w sile szeciudziesit tysicy ludzi.

Wojsko polskie miao razem trzydzieci sze tysicy; ale z tycli om 1)ylo

w Hiszjtanii, inne oddziay ])o riinydi miastacli i twierdzach, tak, e w kraju

nie mona byo wyprowadzi do boju wicej ja]< trzynacie tysicy. J)o-

wcjdztwo nad tem wojskiem obj ksi .J()zef. Pierwsz 1)itw stoczy pod

Raszynem blisko Warszawy. Walczyo tam czterecli na je<hiego. Wódz
austryadci spodziewa si, e w puch rozbije to wojsko; ale tymczasem
nietylko rozbi si nie dao, ale w najlepszym ]M)rz(lku utrzymao si na
placu boju. Na to jednak, eby nicpiy.yjaciela zupenie odejirze, byo za

.sabe. Uloyl si tedy ksi .bizef z Arcyksiciem Ferdyiuindem, e War-
szawy l)i'oni lue bdzie, poil wai'uidóem, e Austryacy zachowaj si w niej

spokojnie, i nikomu nic zego robi nie bd. Weszli tedy do stolicy, a ztam-

td posunli si ku Toiiniiowi, eby si z wojskiem [»ruskiem j>oczy.
.Me ksi .b)Zff tymcza.sem zamiast ic- za nimi, uda si |)rawym l)rzegiem

Wisy ku |»oudniowi, i wkroczy do Gali<yi. Zaj naiuz('id Lublin, potem
Sandomierz i ujcie Sanu do Wisy, j)oteni Jarosaw; nuiiejsze oddziay
konnicy wpady do l,wowa, ale nie mogy si w nim duej jak kilka dni



iitr/.yiHiK'. .\rc\ ksi;ir l^^rnlyiKind, uililiiluiiy t;ik l);ii-<lz(i zr swojciii wujskicin

od krajTiw iiustryiickicli , w dliiiuic r (iiilicy;i mnc hyc .sti-;i(nii;i ii Jcimi

|i()\\ri')t odcii^ty, zaczai si cotac (/.ciiiiiicilzcj. \Vai'sza\vo opiicil, stan pod

SaiidomicrztMii. Scii-al i;d kink w kink I )aliro\\ski. Z Saiidoiiin-rza wypar
Arcyksi/^ Polaków i ztaiiitad spiesznie |pnszciil ku Lwnwu. ;i Lsit; .l(')y.i't'

tyniczasciii staiial jiod Krakowem. KoinciKiaiit aiistiya(i<i nic iniai woj-

sica , li>' sii; lirniiii', i zilal mu miasto. I.imIwo zajaj je ksiac .liizcf, kiedy

WOJSKO POLSKIE W ROKU 1809 W KRAKOWIE.

(Wspólczesuy obraz M. Stactiowic/a\

jiizyszla wiadomo'-, e wojna skoi-zona a poki'ij w Wiedniu zawarty. Byo
to po strasznej bitwie pod Waji-rani (niedaleko od Wiednia). ATistryacy pod

dowcklztweiu wielkiemu wojownika, Arcyksieia Karola (Ijrata Cesarza Fran-

ciszka) bronili si z nieslyclian odwag i staloei. Byli zwycieni wkoiieu.

Ale wojsku francuskiemu zadali tak cikie straty, e sam Napoleon nie

mia dalej wojny prowadzi i zacz ukada si o pokój.

Pokiij ten by dla Austryi nader bolesny i iipakarzajcy. Musiaa
odstpi Napoleonowi swoje dziedziczne, od wieków do niej nalece la-aje:

Tyrol, .Salzburg-, Karynty, l\j'ain, lUyri — (te ostatnie czyy j z mo-

rzem Adryatyckiem i byy dla jej iezpieczestwa i Ijogactwa konieczne)

:

a pr(icz tego musiaa przystpi- do prznnierza Napoleona przeciw Anglii.

Nie do na tem; musia Cesarz c<'irk swoj, Arcyksiiiiczk Mary Lu-

dwilv, da Napoleonowi za on. Napoleon oeni si Ijy dawno, jeszcze

kiedy by jeneraem, z pani Beauharnais (czytaj Boliarne) wdow. Zy
Tarttowski. „Nasze dzieje**. -^
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z ni dobrze, i zdawa si b.y do niej przywizanym. Ale nie mia dzieci.

Józefina (tale si nazywaa cesarzowa) miaa dwoje dzieci z pierw-szego

male.stwa , ae w drui-iem adnycli. On za, odlcd zosta cesarzem, za-

pragn lvoniecznie s.nia i dziedzica, eby nui wszystkie swoje pastwa zo-

stawi. Umyli tedy rozwie si z J<)zefin, a oeni si z inn. Pa]iie

nie clicia na ten rozw<)d zezwoli, i to Iyi) jednym z powodi')W jego prze-

ladowania. Ale dumny cesarz nie pyta o wadze kocielne; kaza sobie

da rozwtkl przez swf)icli urzdnik()W wieckicli, a zatwierdzi go przez z)yt

nlegyci biskupów, i zacz szulca drugiej ony w domacli naj.starszycli.

najpoteniejszycli monardutw. ]Sie byo w Europie starszego i sawniejszgo

jalc dom Austryaclci. Kiedy wic tei^az Anstrya bya ])obita i wyniszczona,

o nowej wojnie myle nie moga, zada Napoleon j-k C(')rl-:i Cesarza,

a Cesarz Franciszelc odmówi nie mia, i odda mu j dla uti-zymania

polcoju.

Zawai-ty pok(')j sprowadzi znaczne zmian\' w losacli vsistwa War-
szawslciego. Wojna, prowadzona w Polsce w rolcu 1809, bya jedyn ze

wszystlcicli wojen napoeoslcicli , w kt()rej wojslco polslcie Io si samo,

bez francuslciego ; i samo wasnend siami zdobyo cay duy ]vraj, Galiey.

Napoleon nie m('ig na to'nie zwaa. Zatem do warunloiw jiolcoju z Austry
doda i ten, e Austrya zacliowaa cz Galicyi, Ictór zaja przy pierw-

szym rozljiorze Polski w roku 1772, ale oddaa Ksistwu Warszawslcieniu

t cz, lct()r obja przy rozbiorze trzecim (1795), czyli wojew(klztwo lu-

belskie, sandomierskie i kralcowslcie z miastem Kralcowem. upy solne

w Wieliczce miay zosta wasnoci wspóln Austryi i Ksistwa War-
szawskiego. Powikszyf) si wtedy Ksistwo o dziewiset mil kwadrato-

wycli ])rzestrzeni, a o milion dwa kro sto tysicy mieszkaci'iw.

Taki wzrost polskiego kraju nie podoba si cesarzowi rosyjskiemu.

Ba si on, iby to nie slcoczylo si na stopniowem odbudowaniu Polski.

Domaga si od Napoleona, il)y to Ksistwo byo wprost przyczone do

Saksonii jalvo jej cz, eljy nazwa Polski i Polaków nigdy w urzdowych
aktacli nie na uywan. Napoleon uspakaja go nu razie; ale na prawd
teraz wicej ni przedtem zacz myle o odbudowaniu Polski. Przemyli-

wa nad tem, czy .\ustrya nie zrzekaby si caej Calicyi w zamian za

zwrot tej lllyryi, kt<')r jej tylko co Ijyl zagral)i.

Napoleon bowiem ju wtedy nosi si z myl wielkiej wojny przeciw

Rosyi; a do takiej wojny, zwaszcza do utrzymania skutków zwycistwa
po wojnie, Polska wielka i silna moga mu by bardzo ])i)trzebn.

Ro.sya nie zamkna swoicli portów okrtom angielskim, ))() jej wasny
iiandcl traci na teni niezmiernie. Wszystkie |)ai'istwa, ju przez Napoleona
[•obite,- musiay mu w tem ulega; ale liosya jeszcze pobit ine bya, i nie

ulegaa, .enm za chodzio najl)ai(lziej o to, el)y znisz(;zy handel i bo-

gactwo Anglii , i dlatego zand<n przed jej olcrtami wszystkie porty

w i!;ui"o[)ie. Rosyjskie tylkci zo.stay otwarte. 0[)r<>cz tego wiedzuii on dobize,

e Rosya skrycie jest w jiorozumieTuu z jego nieprzyjaciómi, z .\ngli,

z lli.szpanami, ze Szwecy, nie nntgl znie tego. eby mu si ktokolwiek

oj)ieral: i wyda l^lsyi wojn.



ZAJKi;lK (IDWACIIL' W KRAKOWli; l^RZliZ WOJSKU FOLSKIB W l;. 1M"'.1.

(wiulliiK sputc/.osncj i-yciny M. Stni-howicza'!.

BAL W SUKIENNICACH W R. 1809,

rwoiUng spólczesnego rysunku M. Stachowicza).
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Wszystkie pastwa europejskie, przez niep,o pobite, musiay na t
wojn posa mu posiki, jako niby jet-o sprzymierzecy. Ale, e wszysey

przedtem byli przez niei;-o ueiemieni i skrzywdzeni, wic wszysey nie jenin

yezyli zwycistwa, ale Rosyi. Byo to wojsko tak wielkie, jakiego niij;(ly

przedtem wiat nie widzia. Skadao si z armii francuslciej, austryackiej,

pruskiej, z posilktiw w.szy.^itkicli maych pastw niemieckich, z Woch()w.
a liczyo razem sze kro
.sto tysicy ludzi, sto oni-

dziesit tysicy koni, i ty-

sic czterysta dzia. Woj-

sko [tulskie, w sile sze-

ciudziesit tysicy ludzi,

szo (rozumie si) take.

Napideon clicial teraz

obudzi w Polakach za-

pal i nadziej. Poleci

zwoa stai'ym |")lskim

obyczajem Kontederacye

( Jeneraliui ; i\onfedei'acya

ta wy(Uila manifest wzy-

wajcy wszystcich Pola-

k()w do powsta! ia.W.szy.s-

cy wierzyli, e teraz ju
caa Polska odyje na no-

wo: e Nap(de(m zwyci-

y, jak dotd zwycia,
a potem dla wlasnei;'o bez-

pieczestwa Ijdzie mu-
sia Rosy muniejszy, a

l*olsk przywi-('ici(-. Z War-
szawy wysaa kont'e(h'ra-

cya pos('tw do Naptdeona,

kti')iy ju z wojskiem h\\

w Wilnie, z jtrob o przyczenie l.itwy. Zdawao si, e jeszcze tylk<i nie-

duj^i czas, ostatiue wysilenie wojenne, i sprawa bdzie \\yi;'rana.

Nie tak si stao.

Wojska rosyjskie cofay si w i;lb swego kraju bez bitwy, i^itw

cala zaj Napoleon bez oporu ; ledwo kilka <lrobnych utarczek .stoczono.

Pierw.szt! witdkie spotkanie zaszo ]>od nniranu Smoleska. Twierdza ta,

niegdy za knila Zygnunita Starego ]>rzez iMoskwe na liitwie zdobyta,

przez Zygmunta Trzeciego znowu odzyskana, bya wana, )>o otwieraa

wojskom bezpieczn drog do Afoskwy. Zdoby j teraz NajMicoii, gl('>wnie

zasug wojska p(dskiegd; odznaczyli si w tym szturmie jeneraów je: Kida-

ziewicz, Zajczek, ksi Sulkowski, i wielu niszych olicer<')w.

Wojska rosyjskie cofay si cigle: Francuzi posuwali si bez oporu,

ale ju w niedostatku ywno.ci 1 puszy dla koui. Niedaleko od Moskwy,

JKNERA KMAZIEWICZ W STAKOSCI



stiiffj stolicy |>iiiist\v;i
,
pod \vsi;i 13i)riKliiin, pierwszy rii/. wojsko rosyjskie

shiiilo (|o wiiliiej liitwy. l*r/.e^r;ilo j: iile stnity l'i-iiiicii/.i'iw l)yly luirdzo

wielkie, :i Rosyaiiie cnfiioli si w i;l;il) kriijii w iiiijwiks/.yiii |>or/.;i<lkii.

i /. I)iir(l/.n zawsze silnem wojskiem. Teniz Moskwa stal otworem, hezliroima.

Wszed (lii niej Napoleon z wojskiem: zdawao si. e ju koniec wojny,

i o.statct'zne zwycistwo, sl<oio stolica wzita. W \\'ai'szaw ie. w Parya.
ninieiuano, e Kosya ju jiokonana stanowczo.

Ale liylo inaczej.

Mstwo i stalosc szanowa naley nawet w nieprzyjacielu: naley si
odda spi-aw iedliwosc rosyjskiemu wojsku, narodowi i cesarzowi, .e dzielnie

swojej zienu lironili. .Mieli prawo Jej luonic. Imi ja ohcy niesusznie naje-

da; oni ndeli w tym razie dolir spraw: ale te pokazali w oliroine

wielka nulo ojcz.yziiy, powicenie i w\trwalos(-.

Nap(deon wszed do .Moskwy, i nie wiecizia co dalej pocz. i\osya

o pnk<'>j nie prosia: on nie m(ii; ic dalej za jej wojskiem, w JMisty, dziki

kraj, i- do tei^o pod zim. Zaledwo kilka dni z wojskiem wyiiocz, a tu

/o w.s/,ystkicli stron Mo.skwa zaczyna si palit-. Podpalili j l^osyanie .sami,

umylnie, eby Francuzi nie mieli lidzie spokojnie przel)ywa. Nakaza
podpalenie i;nl)ernator Moskwy, l\()sto|iczyn. Cztery jdate czci mia.sta,

i bogactw bez liku i miary, spono w tym czterodniowym poarze: ale

W(»j.sko francuskie nie miao dachu, rne naao scliroidenia. ani oiiiii.ska, ani

ywnoci. Napole(m po raz pierwszy dozna klski i upokorzenia. .Mn.sia

nakaza odwr<'it. OgTonma armia rozpocza mar.sz t sam droit l<t(')r

przyszhi, ale upada na ducliu, trudami i niewyi;-odami wyniszczona.

z odziey i obuwia odarta, cz.sto godna. Na domiar nieszcz.cia zima

zacza si bardzo wczenie w tym .strasznym roku isii'. l>yl dopiero wrze-

sie, a mrozy wziy jn wielkie, wichry nio.s}y ideiiowe zanecie. Nie-

szczliwi onierze, zwa.szcza ci co z cie]dejszych kraji'iw, jak l-"rancuzi

i Wosi, jiadali i marzli tysicami.

W takim .stanie nmsiao wojslco przej. ca Iosy, od Moskwy a
do kitwy: a wojsko rosyjskie szo za nierii Icrok w crok, gotowe uderzy
i rozbi. Doszli tak nad rzek Berezyn , lct()ra oddziela llosy od Litwy.

Uzeka zamarzaa wanie; miejscami .staa, miejscami niosa kr: przej

j l>yo strasznie trudno, a trzeija Ijyo przej Iconieczine. lio inaczej Uo-

syanie Ijyliby wszystko rozbili i do rzeki wepchnli. Zl)ndowano trzy mosty:

wojsko zaczo is na drng stron. Ale wtem nieprzyjaciel rozpocz
.strzay. Ludzie, konie, armaty, wszystko zaczo si pcha na mosty, na

slaby 1(h1, sta si ])opocli straszliwy i rozpacz. \Yiele tam tysicy ntono,
wiele polego od knl,; a wiele zmaizo: tego nikt nie wie. Ale kiedy ]>o

tym okropnym odwrocie Francuzi dokopali si przez niegi do Wilna, zo-

stao z owych szeciukio stu tysicy ludzi zaledwo czterdzieci tysicy,

a z tych zdrowych i zdolnych do boju ledwo cztery tysice. Klska Napo-
leona Ijya zupena.

On sam przendcn si jnzez ANarszaw, ])rzez Niemcy, czemprdzej

do Parya, eby nowe \yt)jsko. zbiera. A tmiczasem wojslco rosyjskie szo
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ciiile naprz(')d. Sprzymierzecy Napoleona, Austryacy, Prusacy, r('iii Niemcy,

ustpowali liez l)ojn cofajc kii swoim Ja-njom. Szy wic wojska rosyjskie

iiapVz.'>(l bez oporu; zajy Litw, weszy do Ksistwa Warszawskiego.

AYojsko polskie musiao si cofa razem z fraiicusldein ; Rzd Ksistwa

ojiucil Warszaw, ktilr Uosyanie zaraz zajli, i ]irzeni()s si do Kralcowa.

Prusacy tym-

czasem, widzc
Na])oleoua pold-

tyni, opucili go

zaiaz i zawarli

prz\nucrz(' z Po-

sy, a po cayd i

Nieuiczech zaczli

wzywa do ])o-

wstauia przeciw

]'raucuzom. Niem-

cy iiciemieiiidu

go i bolenie, ra-

dzi ))yli wzi od-

wet, i z wielkiiu

zapaem szli pod

bro. Ale Napo-

leon, cho pobity

i w roz])aczy, nie

straci gowy ani

wiary w siebie,

ani na swoje nie-

szczcie pycliy.

•leszcze mia si
czcui lii-oui: je-

szcze cae Niemcy

byy w jego rku,
francuskiemi za-

ogami trzymane;

a w kilku mie-

sia(ii<-li wydoby
z lM'aucyi nowe

straszuic w kocu
bil pola-

KSIZ JOZEF PONIATOWSKI,

W!(ltu{; WMpóIczesiiogo portn-dt).

wojsko, i do Niciuicc je popinw adzij. Zwyciony t;

IHl-J, ju w maju 1S1;J byl w Saksoini. i teui uowcni wojskieui

czonycli l*i'usak(')W i .Moskali jiod IJautzeu i pod Drezueui.

fJdyliy Nap(deon byl wtedy przyj warunki pokoju, jakie nui oliaro-

wauo za porednictwem .\ustryi. byiliy i siebie uratowa, i i"'rancyi jeszcze

potg zajiewuil. Zostawiano uiu iiowiem wiellca^ czi- jego zdobycze. .Me

indesiony pycli ndal to .soiiic za upokiuzenie i odrzuci. Wtedy .\ustrya

|irzi'szla na stron sprzymierzonych: Xa])oIeon uda ju wszystkich j)rzeciw

.sol)ie. Cesarz rosyjski chi"ia i w<ijsko polskie od niego odcigiuic oletni-
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caini odbudowania P(dski, ale Polacy i iiitMlowifr/.ali iiiii. i sadzili, f uif

zgadza sio z lioiiorcni ojnicic w iiiesz('Z(_'riii tcji'o, kti'>rciiiii liylo sic wici'-

iiyiii, icicdy hyl szczliwy.
I7-i;o padziernika ISl.'! rukii luzyszlu do wielkiej liitwy |iud jj|»skicin.

Bya tu najwiksza, jaka dohjd wiat jiainiotal. i-'ranciiZ(iw liylu dwiecie
tysicy, sprzyniierztmycli ti-zysta tysicy. iJitwa trwaa trzy dni. .Skoczya
si zupen klsk Napoleona.

Swoj klsk osol)iui znalaza w niej Polsica i jej wojsko. I\si .Ici-

./.ef Poniatowski zasania ze ss\diini odwnit wojsk trancuskicli. Przecho-

dziy one jirzez rzek l^lster, a on na l>rzei;ii wstrzymywa nieprzyjaciela.

(Idy ju tamci l)yli l)ezpieczni, skoczy i on z koniem w rzek; ale ranny,

osaI)iony, nie nii'ii;l si ratowa; unii'isl ;-o wez1jran_\ i)r(l i'zel<i i uton ').

al l)y po nim wielki, a pami i)owinna zosta na zawsze! IJy on ;-odnyni

nastpc dawnych polslcich rycerzy, o czci nieskalanej i lueustraszonem

mstwie, takicli jak: Zikiewski , Czarniecki i Soliieski. Wojsko cae po-

dnioso w tycli czasacli wysi>ko saw polsl<iei;ii imienia i ora ; ale wielk
cz tej zasugi mia ten jego wcidz, Icsi J('izef. Kh^dy go namawiano,
eby si ratowa ucieczk jak drudzy, odpowiedzia: „]}i')g mi powierz.y

lionor P(dal'C('iw, .Umuu go tyllco oddam." Te byy jego ostatnie sowa. Jiyy

one prawd, lio z pola nie zeszed, a drugim i'atuuek zajiewiiil. i wasnem
yciem go okupi.

Po l)itwie pod Lipslcieni wraca Najioleon z poljiteni wojskiem do

Francyi. Wstrzymywa si czasem, broni si; ale diodzilo ju tylco o to,

)y resztki wojska od]>rowadzi do ojczyzn>-. liaz pod Arcis (we Francyi)

omal, e si nie dosta do rosyjskiej niewoli: olironili go polscy uani pod

dow()ilztwem kapitana (p(')niej.szego jeneraa) Skrzyneclviego. Wojska
sprzymierzone szy za nim cigle, a stany w marcu i'oku 1X14 potl Pa-

ryem. Pary si podda. Wtedy sprzymierzeni ogosili Napoleona za od-

padego od korony, a. na tronie francuskim o.sadzili Ludwika ()mnast<?go

z dawnego królewskiego domu Burl)oni'iw: modszego brata tego Ludwika

Szesnastego, ktciry byl city za rewolucyi. Napoleon podpisa akt al)dy-

kacyi czyli zoenia korony: ])oegna swoich onierzy, poegna osobno

wojsko polskie, uw(dni je od prz\sigi. a u cesarza rosyjskiego wyrobi,

e woj.sko to miao wróci do kraju z liroui i sztandarami. ]iod swoiuii

jeneraami i oficerami.

Co si dalej stanie z naszym krajem i wojskiem, nie wiedzia nikt.

Kraj by zajty przez wojska rosyjskie, a los jego zalea od woli cesarza

.\lek.sandra.

Napoleon, pozl)awiony tronu, przewieziony l)y na wysp Elb (koo

wybrzey woskich na Morzu ródziemnem) i tam mia mieszka. A tym-

czasem w Wiedniu zjechali si cesarze, knUowie, ksita, i ich ministro-

wie, i zaczli radzie nad przyszlem urzdzeniem l-luropy. Ten to zjazd na-

zywa si KoiHjrrsciti (czyli zjazdem) iricdeiiskiuK Ale kiedy tak radzili, na-

'; Pochowam- w Krakowie ua Zamku, obok .Sobieskiego i Kociiiszki.



raz jak piorun spada midzy nich wie, e Napoleon wynikn si z Eljy,

wyadowa cit-liaczeni we Francyi, e z1iiei'a wojsco i idzie na Pary. Tak

te na prawd Ijyo. W niarcii roku 1815 by ju w Paryu; cnU I.udwik

< )ninastv unikn, wojsco z za})aein pi-zystao do swego dawnego cesarza.

^Ytedy w Wiedniu przerwa si Icongres, a zaczy si jirzygotowania do

nowej wojny. Anglicy wyldowali w Belgii: zczyli si z nimi Pru.sacy.

18-go liiica odbya si bitua ]iod Waterl()o. Dugo wayy si losy:

Francuzi iili si rozpaczliwie, gwardya cesarza wygina w wielkiej czci.

Bitwa liya przegrana. Napoleon widzia si zgubionym. Napisa do ksicia
llejenta Anglii, kbny w za.stpstwie oldkanego ojca (IcnUa) sprawowa

tam rzdy, e majc go za najszlachetniejszego ze swoich nieprzyjaci(')l, jemu

ochlaje si jako jeniec. Ale Anglicy nieszlachetnie si z nim olieszli. Wsa-
dzili go na okrt i wywieli na wysp w. Heleny. Jest to maa, slcalista,

prawie bezludna wyspa na Oceanie, od wszelkiego staego ldu daleka,

]oh)ona na niwni mniej wicej z jioludniowym cyplem Afi\vlvi. Kilku piv,>-

jaci()}, kapelan, kilku sug, towarzyszyo mu dobrowolnie w teni wygnaniu.

Zreszt nie mia nikogo. Angielski komendant \\yspy obchodzi si z nim

twardo i gburowato. y tam lat sze w smutku i rozpamitywaniu swo-

ich pomyelc i Iddiiw. Nieraz i)owtarzal, i jednym z najwilcszyci byo
to, i Polski zawczasu nie odbudowa. Umar 5-go maja rolvu 18-21 ')•

Na[ioleon liy jednym z ludzi najliojniej i)rzez Boga obdarzonycli. 'I'a-

Icicli jak on gtiw do rzdzenia i takidi wojowniki'iw liyo nie wicej jak

dwi'>cli lul) ti"zecli od pocztkti wiata. .Mia pnW-z tego szczegiUny dai' przy-

wizywania ludzi do siebie. olnieize ]irzepadali za niui: a by czas, e
]<ochaly go wszystkie ludy Euro])y. Ale te w.szystlcie dary ze|)sua i zmar-

nowaa w nim pycha. W szczciu zawnk-ia mu si gowa. Nie chcia

ju adnycli szanowa praw pnk-z swojej woli : wszystkicli po kolei .skrzyw-

dzi, pogwaci, oburzy: miary w swojej dzy panowania nie zna i u|)adl

strasznie, jako wielki dla mocarzy przylcad, do czego prowadzi pyclia i jak

j Bt'ig karze. ^lia on w.szystko, co czowiek mie moe, ojmk-z mi>cy nad

soli samym i sumienia. Gdyl)y je by mia, gdyby by chcia szanowa
]»rawa ludzi, a zna prawa Bosicie nad sol), liyby móg za[»ewni wiatu

trway, szczliwy, Hi)rawiedliwy l)ok(\j na dugo. Ale e ich nie mia, wic
jego zwycistwa nie miay ani trwaycii, ani dol)rych skutlci'>w. Cay wiat

jiodziwia jego nailzwyczajny gieniusz: ale nikt nie bogosawi jego pamici.

^<^>-<-

') We (Iwiul/.ifcia lat póniej izijd friincuski sprowadzi /.\vloi\i Napoleona do Parya,

gilzie s;j pocliowane w kociele In\valid('i\v. ona jefio i may synek mieszkali w Wiedniu przy

(,'esarzu Franciszku. .Syn unuirl modo, zaledwie dwudziestu lat doszedszy. nna wysza po-

wtórnie za nitj za jeneraa Neipi)erga.
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IV.

Królestwo Polskie (Kongresowe).

Po ujnulkii X;iiictU'()iia ziuiwu Polska nie wiedziaa, ro si z ni stanie.

Wiksza oz ziemi bya w reku cesarza rosyjskieijjo, kt<'>iT j wojskiem

swojem zaj. Dalszy los nie zalea od nas, ale od mocniejszei^o; od woli

4ea:o, kto mia si, i nn)i; robi eo ehcia.

Kiedy w Wiedniu nianarcliowie i ich ministrowie zjechali si na kon-

t::res. i radzili n teni en koniu niialo l)y oddane albo jirzyznane, o mao,
e nie jiowasnili si z .soli na dobre o Polsk. Cesarz rosyjski Alek.san-

der Pierwsza chcia cala Polsk zagania" i z Rosy j na zawsze polczyt-,

jako kntlestwo niby osobne, ale z cesarzem rosyjskim za ki'(»la.

W.szystkie inne pastwa europejskie nie idiciay na to pozwcdi.

Austrya baa si straci Galicy, a [)r(jcz teijjo l)aa si, eby ten ssiad po-

tny nie sta si jeszcze potniejszym, i dla niej niebezpiecznym. Prusy

bay si take utraty ^^'ielkopolski. Imie j>astwa, Francya i Ani^lia, mi'i-

wiy, e cala Polska niepi>dlei;}a i ])od swoim wasn\nii kntlem byaljy im

bardzo na rk: ale na ca Polsk ]ioczon z Rosy zg-odzi si nie

chciay, bo Rosya jnzez to zanadto by si powikszya i wzmocnia. Ale-

ksander za astpi nie chcia; gTozi nawet wojn. ^I('iwil: spróljujcie mi

odebra to, co tizymam ! Wojny nikt nie chcia, a kady si bal. Do
mieli wojen, i nieszcz, i koszt(jw, za Napoleona. Ustpili wic Rosyi

duo, a ona znowu ustpia troch, i zuddzili si tak, e Austrya miaa
zachowa t cz Pctlski, ktih zaja ]>rzy pierwszym rozbiorze w roku 1772,

czyli Galicy; Prusy zachoway Poznaskie i dawne Prusy knUewskie

z Tonmiem i Gdaskiem. Reszta za teg(» kraju, kttuy za Napoleona na-

zywa si Ksistwem Warszawskiem, przypada do Rosyi. Byo to Mazowsze

z Warszaw, wojewiWlztwo Pockie, cz Kujawskiego, Kaliskiego i Sie-

radzkiego od Prus, od Austryi Krakowskie, Sand<unierskie i Luljelskie.

O lviak<)W byy dugie dcady i targi; kady chcia go mie, a nikt nie

chcia ustpi drugiemu. Zgodzono si wic na to, e miasto z maym okr-

giem kilkunastu mil, zostanie Wolncm Mi(t^fe)n , czyli, e bdzie niepo-

dleg ma Rzeczpospolit, rzdzon jirzez swcij wasny rzd i swój senat,

ale pod o])iek ti-zecli pastw ssiednich. Granic bya od Austryi Wisa;

od Rosyi jak dzi Co, :Michaowice, Wgrzce; od Prns, take jak dzi,

Szczakowa, Chrzan<'iw, Bobrek.

T za cz dawnego Ksistwa Warszawskiego, która dostaa si do

Rosyi, nazwano Krlestirem Poldi^m. A e to postanowione byo na ow\iii

kimgresie (wiedeskim), wic my Polacy w potocznej mowie zaczlimy to

nazywa, i do dzi dnia nazywamy. Królestwem Kongresoicem, dla odr(')nie-

nia od dawnego Kiidestwa Polskiego.

Cesarz Aleksander zobowiza si traktatem wiedeskim, e temu no-

wemu knUestwu nada konstytucy (to jest e nie bdzie rzdzi samo-

wladiie, t\lko z sejmem i senatem). Dalej prz>Tzeka, e cay ivd, wszystkie

rarHoic*Jti'. _Xa5ze dzieje". O
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urzdy, bd w rkach Polakiiw. Dalej, e wojsko polskie bdzie od rosyj-

skiego osobne, pod swoimi dowódzcajni i oficerami, z jiolskiemi sztandarami

i polsk komend, w swoich osobnycli mundm-ach. Stanowi zarazem, e
to ki-ólestwo ma by nazawsze i nierozerwalnie poczone z Ross ; kad>-

oesai-z rosyjski ma by teni samem ]ii-('>lem polslcim, i nosi ten tytu.

Cesarz anstryaclci i knil pruski zobowizali si take traktatem wie-

deskim szanowa prawa narodowe swoich poddanych polslcicli, to jest

zostawi im wolne uywanie swego jzylva we wszystkicli urzdach, sdacli

i szkoach; zostawi idi tern, czem ich Pan Bóg stworzy, a nie stara si

przerobi na co innego, na Niemców.

Cesarz Aleksander, Idedy iistanowil Królestwo Kongresowe, jiowtarza

wszystkim Polakom, e rozljiór icli ojczyzna- uwaa za niegodziw zlnodni,

e sam nie byljy si tej zljrodni nigdy nie dopuci; tego, co si stao,

odrobi ju nie moe, ale clice przynajmniej w miar swojej monoci na-

prawi wystpek swojej jajki Katarzyny. Dlatego nadaje Polakom wolno
i byt narodowy pod swojem Ijerem. A gdy go pytano co zi'olji z Icrajami

lUiwniej na Polsce zabranemi, z Litw i z Rusi, odpowiada, e nie moe
zaraz icli z Królestwem poczy i za laaj polski ogosi, ho jego wani
poddani wzililjy mu to za ze, ale, e pragiiie wszystkie dawne Icraje pol-

skie w przyszoci razem zczy, i temi samemi constytucyjnemi pra-

wami rzdzi.
Czy Aleksander by szczery w tern co m()wi? czy naprawd uwaa

rozl^ich" Polski za zbi'odni? Trudno to wiedzie; bo Ijy bardzo ]trzebiegy

i chytry, a prócz tego zmienny w swoich mylacli i zamiaradi. Zupehiie

nieszczery nie by, i jakie dobre zamiary wzgldem Polski niia. M('»g

by zgubi j i odda na pastw swoun wojskowym i urzdnilcom, a tego

nie zrolji, tylko nam jaki byt znony zostawi. To dowodzi, e nie byl

bez sunuenia i Ijez dobrycli uczu. Ale z drugiej strony mniej mu cliodzio

o dobro Polski i o to, co si godzi, albo nie, jak o korzy ogromn,
jak Rosyi przez to knilestwo zapewnia. Zyskaa ona duy, jtikny,

ludny kraj, przez ktiu-ego przyczenie przyblija si znacznie do rodka
Europy; a ztamtd ju moga wojskiem swoim grozi, komuby cliciaa.

Prócz tego dostawaa si w Ijliskie ssiedztwo Sowian pod j)anowa-

niem austryackiem ; a staa myl i ch wszystkicli cesarzy rosyjskich

bya (i jest zawsze^ ta, eby wszystkich Sowian ])od swoje j)anowanie za-

garn, jak si po tenni sposobno nadarzy. Nadajc za Polakom konsty-

tucj^jne wolnoci, i zostawiajc im ]trawa narodowe, Aleksantlei- zyskiwa
jeszcze saw szadietnego, wspaniaomy.lnego czowieka i monarchy, co

dla jego mih)ci wasnej, dla jego dumy, bardzo ))yo miem.
Ale czy on by szczery albo nie, czy nam naj)rawd clicuil dobrze,

czy tylko udawa, mniejsza o to, skoro to co zrobi, miao w sobie rzeczy-

wicie duo doljrego. Dla narodu, ktttry swoj niejiodleglo utraci, rzecz
jest nad^'r wan i wielkiem .szcz.ciem, zachowa swoje prawa, sw(')j jzyk
i sw<iicli ludzi w rzdzie. Przez to wszystko Ijowiem taki nankl zacliowuje

swoj odrlnio i zo.staje sob: a jeeli si dobrze rzdzi i roztropnie za-

chowywa lunie, U) moe przez to wszystko doj do wielkiej siy, i d<»
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swoRO da\viK!f>(t stanu i ziuiczeiiia powiiWic. To wszystko za dawa nam
Aleksander. Sejm, senat, rzdy w rkacli l'olak<)\v; skarh, wycliowanie,

wszystkie s|iiii\\y piihliczne zawiadowane przez swoich; a nadto jeszczu

dawa nam tu, o co w ki'ajii podlegym zawszi' najtrndniej — wasne wojsko.

Cokolwiek wic on w i;l»M>i serca my.lal i chcia, zaw.sze nie moemy za-

])rzeczy, e zrobi n;nu wiele dohreg-o. iMy powinnimy hyli pilnie z te^^o

korzysta, jiostpowa roztr()|)nie, el)\- nie utraci nic z tego co nam w rku
zostao, eby owszem przyrabia to i ponmaa. Mielimy za w rlcu wa-
runki i rodki po temu, eby pomau nl w sil, i sta si na nowo wiel-

kim narodem. Na nieszczcie to KnUestwo Kongresowe, kt(>re Aleksandtjr

utworzy, miao w sobie i olcoo siebie niel)ez[)ieczestw tale wiele, e bya
rzecz [irawie niepodobna, i))y mogo l>yo dugo w si)ol<oju zosta i trwa.

I*ierwszem takiem niel)ezpieczestwem liyhi nienawi i zazdro,
z jak Rosyanie na to KnUestwo patrzeli.

Uwaali oni Polsk za kraj podl)ity, sw(')j wasny, Polal<i')w za swoicli

poddanycli a jirawie za niewolnilc(')w; i wydao im si to upokorzeniem

i krzywda^^, eliy ci poddani Pola<'y mieli swoj konstytucy, sw()j .sejm,

swoje wolnoci, a oni, Rosyanie, elty byli rzdzeni samowolnie przez ce-

sarza. Nie mogli wic Alelisandrowi tej konstytui-yi i)olskiej ])rzebaczy.

Oprócz tego mieli mu za ze, e Polakom narodowy byt zostawi. .M()wili,

e Polacy jak tylko do sil przyjd, to si zaraz od Rosyi oderw, i (ma

straci t wielk potg, to wielkie znaczenie w wiecie, jakiego i)rzez

rozbi(')]' Polski nabraa. Cesarz rzdzi w Rosyi samowadnie; jak on co

postanowi, to nikt sprzeciwi si nie mie: wic i Rosyanie siedzieli ciclio

,

otwarcie nie szemrali na cesarza; ale pokryjomu a chytrze i bardzo zr-

cznie, starali si odrobi to, co on w Polsce zrobi. Wielcy urzdnicy pa-
stwa przestrzegali go pokornie, e narazi Rosy na wielkie niebezpiecze-

stwo, leli podwadni, szpiegowali i donosili wszystko co si w Polsce dziao;

rzecz najnuiiejsz wystawiali jako gron, eby cesarza przestraszy i od

Polak('iw odstrczy. Polacy znowu, kt()rzy o tem dobrze wiedzieli, powinni

byli zachowywa si bardzo roztropnie i ostronie , eby tym donosom

i skargom adnego pozoru prawdy nie dostarczy. A u nas na nieszczcie

o roztropno i ostrono trudno. Królestwo Kongresowe mogo byo si

utrzyma, gdyljy Rosyanie byli mieli duo szlachetnoci i dobrej woli,

a Polacy duo roztropnoci, zrcznoci, i mocy nad sob. Ale jedni i dru-

dzy nie mieli tych ])rzymiot(')w, i Królestwo Kongresowe trwao przez lat

tylko pitnacie.

Od ])ierwszej chwili za, jak je cesarz Aleksander ogosi, ju si po-

kazay róne ze znaki; zdarzyy si rzeczy, które w Polakach musiay

wywoa niedowierzanie, nieufno, potem niech, a wreszcie im dalej, tem

wiksz nienawi do rzdu rosyjskiego.

Takim zym znakiem bya zaraz pierwsza czynno cesarza Aleksan-

dra, wybór Namiestnika dla Ivr()lestwa. Jeeli cesarz chcia da Polakom

dow(id swojej szczerej dobrej woli, i ufno ich pozyska, to powinien by
na swego zastpc, na naczelnika rzdu, wybra takiego czowieka, kbUyby

mia ufno i powaanie caego ki-aju. Cesarz tymczasem mianowa Na-
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miestnikiem jeneraa Zajczka. By to odwany onierz, ale innyeli zaet

nie mia. I.lcliwy i slaby, dliay o swoje wasne znaczenie tylko, a rzetel-

nego przywizania do ojczyny pozbawiony, ksi Zajczek (da nin teraz

cesarz tytu ksicy), nie mia powagi ani Ijardzu dobrej sawy n Polakiiw.

Jego powoanie na ten najwyszy urzd l)ylo znakiem, e cesarz chce mie
na tern miejscu powolnego sug, ale nie do1)rego obywatela i dzielnego

czowieka. To jednak byo ze nie wielkie, i nie byoby mogo wiele zaszko-

dzi. Gorsze Ijyo to, e dowitdztwo nad wojskiem polsciem fidda Aleksander

swemu bratu modszemu. Wielkiemu Ksiciu Kon.stantemu. Dziwniy to ]>y

czowiek. Jak jego ojciec cesarz Pawe, tak i on nie by Ijez szlaclietnycli

uczu; nieraz zroji co takiego, co dowodzio doljrego serca; mia jak
prawo i honor; Ijrzydzi si kamstwem, podstpem, niedotrzymaniem

sowa. Ale jak ojciec mia dziwactwa docliodzce prawie do .szalestwa,

tak on mia podolme, tylko w wyszin stojtniu. Gwat<iwny, samowolny,

i uparty, kiedy w])ad w gniiew, stawa si srogim i strasznym. Na twaizy

potwornie szpetny, mia i w u.sposoliieniu co zwierzcego: w napadacli

gniewu by jak rozzoszczony zwierz, i odchodzi prawie od przytoumoci.

Rosyanie ze stracliem myleli, coljy si .stao, gdyby Alelcsander umar,
a Konstanty po nim zosta cesarzem. Aleksander bowiem nie mia dzieci,

i ti'on 7. prawa po nim spada na drugiego jrata. AV rodzinie cesarskiej

talce .sdzono, e Konstanty nie jest zdatny do tronu; on sam nawet czu
to i pi"zyznawa. Cii tedy zrol^i, el)y go i usun od tego tronu, do kt(')-

rego mia prawo, i zrolji tak, eby si na t(t sam zgodzi dobrowolnie?

Konstanty nie mia onierskiego duclia, wojny nie luii, nie by nawet

odwany. Ale lulji namitnie wojsko, musztry, parady, z najwikszym
zapaem zajmowa si mundurami, Ijroni, rynsztunkiem, i doglda tego

wszystkiego z najwiksz cisoci i surowoci. Opnk-z tego lubi War-
szaw, a mcJwi, e lubi Polak()w. Lulji icli nawet naprawd; tylko i>o

swojemu, jak dziwak i jak czowiek na pó szalony. Przed cesarzem i Ko-

syanami trzyma idi stron, ale w Polsce icli uciska i gnji.
Kiedy wic w Petersburgu nie wiedzieli co zrolji, elj>' Wielkiego

Ksicia nie dopuci, a przecie co mu takiego wymyle, ejy by rad ze

swego losu, nadarzyo im si jak znalaz to dowództwo wojska polskiego.

Konstanty mcig osi w Warszawie, dostawa wojslco liczne i doskonae,
ktfjre uKig musztrowa ile clicia; czu si szczliwym i korony rosyj.skiej

nie pragn. Nie zrzek si jej odrazu, a póniej; ale wiadomo jyo w ro-

dzinie cesarskiej, e jirdzej czy pi')niej odstju swoicli praw do tronu mod-
szenm biatu Mikoajowi. Powiedzieli sobie, e bdzie i wilk syty i koza

caa: i ]von.stanty kontent, i llosya od niego l>ezpieczna; i j>oslali go tlo

Warszawy tui dowtnlc wojska polslciego.

To byo wielkiem nieszcz.ciem. Wielki ksi z natury by stra.sznie

samowadny; a z wycliowania nal)ra tego j)rzekommia, e wola cesarza

rosyjskiego jest najwy.szem prawem nu ziemi. Zatem w Polsce i dla Po-

lakiiw jfgfi wola znowu, jako tego, kt<)ry by cesarza luijbliszy, i w jego

imieniu mia wadz nad wojskiem. Nie rozumia teyo zu])enie, e kady
czowiek ma swoj wol, swoje sumienie, swoj godn<j, i e nie moe
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zmhic' tt'i;(). n;i co iiiii joijo suinitMiit' i lumor nic po/wiila. Kiidy o|M')r hr;il

za bunt przciiw swojej wadzy; kada ii\sai;i' In)) ]trzi'dstawi('nu' za obrazie

swojej osoly. Ijutwo zrozumie, e Polaey j)rzywylcli od wiekiiw do woltn»ei,

a przywizani <lo swojej i^-oduoci, nie nio<;li znosi ;^niew(iw, olielm, ^rul»i-

jaiistw Wielkieiro Ksicia; luali je za zniewain wyrzdzan ludziom, za

krzywdo nieznon dla calei;o narodu. ('<'> dopiero wojskowi, w swoim

honorze bardzo dotkliwi, a na te zniewagi najl)ardziej naraeni, bo l>yli

podwadnymi Konstantego, i najwicej mieli z nim do czynienia. ( )ti(er,

wylajany publicznie przed fnuiteni, nieraz ostatniemi sowami zelony pizez

nacztdnegd wodza, a nie miii;ai_\ /.nale sprawiedliwoci, silzil si zgii-

Ijionym Tia umorze, i dochodzi do rozpaczy. Zdarzao si nieraz, e tacy

oficerowie z tego wstydu i rozpaczy ycie sobie odbierali. Inni znowu, nie

mogc i nie cioc znosi tych grubijastw i krzywd, wystci)owai ze suby
wojskowej i to nieraz najzdolniejsi. Takim by naprzykad wsawiony
w wojnach mipoleoskich thlopicki '). Pojc atwo, jak te krzywdy i te,

samojójstwa musiay bole i oburza wszy.stkich mieszlcaciw KnUestwa.

To l)y wic drugi i Ijardzo wany powód, dla kt()rego prawdziwie

dobry stosunek i porozumienie midzy vr('(estwem a Hosy utworzy si

nie mogy.
Nie byo to za najgorsze. Dziwactwa i wciekoci ^\'ielkiego Ksicia,

cho bolesne, jyyby znoniejszt', zwaszcza, e i on z latami uspokoi si

troch i zagodnia; ale opnk-z tych jego wybuclKiw wciekoci Ityo jeszcze

co wicej. Ce.sarz Aleksander niedowierza Polakom; nienawidzili ich Ro-

syanie, a zwaszcza oi, kt('>rzy otaczali cesarza najbliej. Chodzio ct>sarzowi

o to, eb.\- mia w- Warszawie* opnioz jrata jakiego Rosyanina, ct<'>ryby

na wszystko uwaa, i wszystko mu donosi. Tamtym wielkim za urzdni-

kom chodzih) o to, eby Cesarza do Polak<tw zniechca, a icli przed nim

oskara. Postanów iono tedy, e w Warszawie ma by przy rzdzie polskim,

cesarski komisarz rosyjski. Na có on l>y potrzebny? ^lia cesarz w War-

szawie Namie.stnika, i mia swego brata; onidwom miig ufa i wieiz\c.

Ten trzeci cesarzowi naprawd potrzebny nie by; ale by potrzebny mini-

strom i dostojnikom rosyjskim na to, el)y Polak<>w szpiegowa, a przed

cesarzem ich za bnntownikiiw wystawia. Ten wic komisarz cesarski

w Warszawie nazywa si Nowosilcow, a by zaciekym nieprzyjacielem

Polakiny, i przez cay czas robi co tylko móig, eby im szkodzi, cesarza

do odebrania im przyznanych praw skoni, a przez przeladowania róne

doprowadzi Polakiiw do takiego rozdranienia, eby w kocu za bro
porwali i podnieli powstanie. kti>reby Kosya wojskiem swojem stumi

moga. Zelu-a tedy Nowosilcow zgraj szpiegtw i donosicieli, przed kbn-ymi

nikt nie by bezpieczny. Za lada shiwko, za po\dn rozmow nudzy [)rzy-

jaci.mi. kady móg dosta si do wizieiua. B.\ly te wizienia przepe-

nione; a w miar tych przeladowa, roso i ol^urzenie w caym craju

i nienawi do Rosyi. Za kadem za nowem ledztwem i uwizieniem sz\

do PeterslMirga rapoi-ta, e I'olacy si buntuj. Samego Wielkiego Ksicia

') Portret na str. 67.
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nie os/Azdzal No\vi>sileo\v, i przestrzega cesarza, e polega na nim nie

[)i>\\inien. l;>o i on przez sw('ij pobyt w Warszawie spolocza.

Xa eliwiejnym umyle cesarza rolo to wszystko wraenie. Nietylko

porzuci zamiar poczenia Litwy i Rusi z Knilestwem, ale zacz wtpi,
czy (lol)rze zrobi, e to Kritlestwo utworzy. Z takich pocztk(')W zaczy si

wzajemne podejrzenia i niechci, kt<')re z czasem rosy i wzmagay si coraz

bardziej.

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIK..

Ale zrazu szo w.szystko .spokojnie i zgodnie. Polacy ))yli szczerze

wdziczni Aleksandrowi za to, co zrobi; on Ityl l)ar(lzo troskliwy o to,

eliy ich .sobio uj. Kiedy jtierwszy raz ]irzyjeclia do ^\'arszawy ]»o usta-

nowieniu I\j'(»lestwa, przyjmowano go tam .serdecznie; a on sam podol)al si
[>rzez uprzejmo i zy.skiwa wdziczno j)iy.ez niejedno dobre, Jacie istotnie

zrolti (nai>rzyklad jirzez zaoenie luiiwersytetu w AVar.szawie). Zwaszcza

ujmowa sol)ie polskie .serca tern, e w ]>outnych rozmowach powtarza Vn-

lakcmi zawsze, jalc on auje zbrodni Katarzyny, i jal< clicialty t zluodni

naprawie.

Na czele Hzdn Knilestwa sta Namiestiiil< ; oliok niego liylo piciu

.Mini.str<')W: spraw wewntrznych, skar1)U. sprawiedliwoci, owiecenia i wojny.

Sejm mia si zliiera <'o dwa lata, a sl<ada si z dw<'>cli Izb: poselskiej

i Senatu, do kt<')rego cesarz mianowa SenatonWy. Senatorowie ci nosili

dawne polskie tytuy \Vojewodi'iw i Kasztelau<')W. 0\nt'nY. tego bya t. zw.
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Rit(ht Shnii, zoona /,t> ziiakoiiiitycli prawiiikiWy i urzc^dnikfiw, kt(')n'j oljo-

wia/.kitMii byo jtrzyi^otowywac dla Scjiiiii projokta do |tra\v. Kraj dzirlil

sit; dawiiyiii polskim zwyczajem na Województwa. Zarzd ka<l<'^o Wojc-

W(')dztwa oddany liyf tak zwanej koniisyi wojewiMizkiej, kt(')ra podlegaa

.Ministi'om, a ktiirej znowu p()(llei;le l)yl> nr/.edy pnw iiitoue, linrmistrze

ndast, i wtijtowie po wsiiicli.

Uyiii w owym czasie liid/.i dzicliiycli i ilulaycli nic nialu; ;i jn-zcz icii

staraiue i prace Icraj zac/.l sic pudimsic znacznie. l'nfrzcli(iwal za tcno

bardzo, bo po tylu wnjnacii i skai'li l)\ 1 pnl/.ny, i obywatele znliu/.cii, i wszyst-

kie czynnoci i wadze rzdowe w i-(izpiv./,enin. Trzeba iiyln wszystko po-

rzdkowa', na nowo nrzajlza, z niczei;i) stwarza Ale ci ludzie podoj;di

wszystkienui. Pamitali oni jeszcze czasy Polski niepodlegej, pamitali

Sejm Czteroletni, ktiay ja tak nuidrze chcia ratowa i nai)rawia. W lum

za ndodii nauczyli si karnoci, ldu i pilnoci; a mieli lu-zytem wielk
mio ojczyzny, wielkie dla niej powicenie, i wzili si do dziea t^orliwie

i mdrze. Sprawiedliwo i sdownictwo byy wzorowe. Prawa jasne, [iroste,

kademu zrozunuae. lV)stpowanie sdiiwe szybkie i atwe tak, e sj)rawy

nigdy w sdach dhii^o nie zalegay. Sdziowie prawi, nieskazitelni, a ro-

znmni: tak, e a do czasu, kiedy rzd rosyj.slci (po roku 18G;^) zni('isl .sdy

i prawa polskie, a wprowadzi swoje jirawa, swój jzyk, i swoich rosyjskich

sdziów, sdownictwo w tym kraju mogo suy za wz()r w.szystkini innym.

Doslconale te urzdzili szkoy. Najwysza (Uniwersytet) bya jedna w \\'ar-

szawie; we w,szystkich miastach wojewiulzkich i w niektcirych i)owiatowych

Jjyy ghunazya ; a ]»> wsiach, gdzie przedtem szktd byo bardzit mao, zao-

ono ieli w Icilku latacli tysic dwiecie. Najtrudniej byo ze skarbenv, kt(iry

na te wszystkie wydatlci i na wojsko wystarczy musia, a dochodi')w nie

mia zkd czerpa, bo Icraj Ijy wyniszczony bardzo. Ale i na to poradzia-

tgie gowy ]Ministr('iw slcarbu, jNIatnszewicza naprzód, a })o jego uiiei-ci

ksicia abckiego. Kraj by wyniszczony, ale by zasoljny i bogaty z na-

tury. Zrozumieli oni, e dochody skarbu podnios si, w miar jak si

podniesie zamono obywateli. Obrócili wic cae swoje staranie na to,

eljy z tych przyrodztmych bogactw kiaju korzysta, a przez nie oywi
jego przemys i handel. Kraj mia wiele kopalni kruszcowych, elaza zwa-

szcza i miedzi. Pzd zaj si dob>\vaniem i przerabianiem tej rud> :
jiow-

.stay liczne fabryki elazne, jedne rzdowe, drugie ludzi prywatnych, inne

znowu wyrabiay p('>tna, drelichy, sukna, naczynui gliniane od najiu-ostszych

do ozdobnych i drogich. Miasta zaczy si oj'wia i zbogaca. Dla majt-

k('iw zaduonych i zagroonych przynrusow sprzeda (licytacy), znalaz

si rodek w zaooneni pod(iwczas Tcncurzystwk kredytoirem, które dawao

poyczki na ziemi na pewien przecig lat, a dawao je tak, e po tym

przecigu lat, dunik rocznemi ratami spaca ca zacignit poyczk.

Jednem sowem gospodarowali oni tak dobrze, e kiedy Knilestwo (w roku

1881) upadh), skarb pa.stwa V)yl jednym z najzasobniejszych i najporzdniej

zawiadowanyci w Euro]e.

Co nieprzyjaciele o nas ni('iwi, e nie umiemy sami sob rzdzi, i e
nie mamy gowy do porzdnego prowadzenia spraw publicznych, to wtedy
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okazao si wielk nieprawd i ])otwar/., l)o wszystkie c-z>ninoei rzdowe

]»•< (Wadzilimy doskonale.

Warto wsponniie o jednej napi'awie, któr wtedy przedsiwzi za-

mierzano. Tyczya si ona yd('tw. ,1n Sejm Czteroletni zajmowa si t
spraw i roz-

trzsa pytania,

co robi z tem
spoeczestwem
\dows]ciem

,

ctcirego l<rzy\v-

d/.i ani wyp-
dza si nie

godzi, a ls.ti')re

cln-zecijauslvie-

niii wiele pi'zy-

nosiszlvody. Sej-

iii\ Ivr(>lestwa,

za tym [jrzyl-ia-

dem i w t\ni

samym diiclni,

wziy si do tej

sjii-awy. Poleco-

no Radzie Sta-

nu, iby ]irzy-

i;otowala pro-

jekt do ])rawa

o ydach. Zasa-

dy tego prawa

miay l)y na-

stjnijce: „Zo-

..stawia si y-
„doui wszelk
.,\voliio.(- wy-

„znaiiia, i wla-

„su zwierzcli-

,.iios('' leligijn.

„Ale znosi si
„wadz sdow
„kacliali'iw; —
„wszystkiesjira-

„wy midzy ydami maj si sdzi w zwyl<ycii pow.szeclniycii sdach. Na
„to, elty ydzi nic mogli wykrca('- si od pacenia podatk('iw i od (kiwania

„rekruta, maj l)y(' ich lujy i urotlzenia zapisywane nie jirzez nich samych,

„ah' przez zwykle urzdy. Ni- ma Ijy wolno ydowi eni si przed sko-

„czonyin rokiem .M, ydiwce i zam przed IH. Szkoy o.sobne ydowskie

„maj si znie-, w szkolacli p(»wszechnych maj si uczy swojej religii od

h>l, KMHpUAL.NY w. JAN.\ w W.MiSZAWIK.
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^iiaiic/.ycifli imiylnic iia to ksztalcoiiyili i ii|ii)\vaiii(>iiycli. Prawa z iimyiiii

„iiiifszkaiKaiiii niwiic, iiioi^ ydzi mie tylko i)o(l tym warunkiem, e bd
„|)o(lleyli tym samym prawom i sdom, ni wszyscy (a swoje osobne zarzuc),
„i e bd m()wili tym samym jiolskim jzykiem". I?yla mowa intern, eby
na pewien iirzecit;- czasu, naprzyklad na lat dwadziecia, odj im znpenie
|)rawo szynkowania.

Zdao nam si, e warto piz\ pouiuiec j;ik u nas wtedy iczimiiano t
spraw, i jak j uczciwie a roztropnie ciuiaMo rozwiza. P('»niejsze wyjiadki
stany na przeszkodzie, e Rada stanu tei;(t projektu do jiiawa wyi;-otowa
nie moo-la.

O Icilku |)rzynaJMUiitj znakomitych bidziach tet;-o czasu wspomiue sie

i^odzi, eljy wiadomo o icli yciu i zasudze rozesza si szerzej ]io wiecie.
Ksi Adam Czartoryski') nie nalea do rzdu Knilestwa ; zasiada

tylko w Senacie jako wojewoda. R('id jego .stary l»y jedn z bocznycli fca-

lzi lcr(ilewskieij;-o donm Ja!niellon('iw. Przez dugie wieki wszake ide mia
wielkiei;-o znaczenia, ani wielkieyd majtku. Dojiieio w X\'JJI wieliu wydal
(lw(icli ludzi bardzo zdolnycli. Jeden z nicli, .Miciia. by kanclerzem litew-

skim, drui;i August wojewod ruskim. Ten oeni si z ostatni Sieiiiawsk,
a jnzez ni weszy w dom fzartoryskici ogronme bogactwa Sieniawskicli.

Olja ci bracia stali za knda Augusta Trzeciego na czele tego stroimictwa,

kt(»re chciao zaprowadzi lepszy porzdek w kraju, znie Liberum Veto

i Wol/Hi Elekcij, wzmocni wadz knUew sk, a z czasem przypuci stan>-

nieszlaclieckie do praw ntwnych ze szlacht. Gowy mieli tgie, a chci
i dobre i mdre. Ale nieprzyjacii')! mieli wielu. l)o i to co robi cuieli, nie

podoijao si og('iowi, i sami sobie ludzi duni i hardoci zraali. Siosti*a

icli l)ya za Poniatowskim, kasztelanem kralcowskim, take dzielnym czo-
wiekiem, i Ijyla matk ostatniego króla Stanisawa Augusta Poniatowskiego.

Adam Czartoryski, o ktiuym teraz miwimy. Ityl wnukiem wojewody
ruskiego Augusta. Wychowany jirzez rodzic()w liardzo starannie, i w naj-

gortszej mioci ojczyzny, by ndodziecem wielkicli nadziei, ale zawsze
powanym i smutnym, bo go kiajowe nieszczcia bolay do ywego. Po
trzecian rozbiorze Polski Katarz\ na zadaa od jego rodzic<)w, eby synów
oddali na jej (lw(ir do Petersburga. Pod tein daniem bya ulayta groba,
e jeeli nie usuchaj, to ich majtci bd zabrane. Rodzice znali syniiw

dobrze, wiedzieli, e nigdy ani wiary ani ojczyzny nie odstpi; posali ich

wic na ten dw<')r, z alem wielkim, ale l)ez oliawy o ich zacno i honor.

Tu mody wiellci ksi Aleksander, syn Pawhi, tak soiie modego Adama
Czartoryskiego npodobal, e zawizaa si midzy nuni cisa, i jak si
zdawao, trwaa przyja. Po mierci cesarza Pawa, kiedy Aleksander
zosta cesarzem, zrol zaraz Czartoryskiego ministrem spraw zagiaiucznych.

Prowadzi on wtedy stosunki Rosyi z innemi pastwami, a talv rzetelnie

i uczciwie, jak eiy o jego wasny kraj chodzio. Gdyljy cesarz Aleksander
by chcia jego rad sucha, byby si od niejednej wielkiej szkody uchroni;

naprzyklad od tej wojny z Xaj»oleonem, w której zosta pobitym pod Auster-

') Portret zobacz na str. 84.

TanwKiU. „Nas?,.- dzieje-.
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litz. Dla Polski wiele te Czartoiyski wtedy zi-obi i u cesarza wyjedna;

naprzykad doskonale szkoy na Litwie i Rusi, Uniwersytet w Wilnie, sawne
Liceum w Krzemiecu (na Woyniu) i wiele szkó niszycli. Urzdza te

szlcoy i doglda ich bardzo znaconuty i zasu(my czowiek, Tadeusz

Czacki. W jtoufnycli rozniowacli powtarza Aleksander Czartoryslcienui

zawsze, e ciice odbudowania Polski, i oba naradzali si nad sjiosoband,

ja]vby to zrobi. Ale tego wanie bali si Rosyanie otaczajcy cesai-za,

i pracowali usilnie, eljy w nim obudzi nieufno do Czartoryslciego. Pra-

cowali nad tern nie Ijez skutlcu, l>o wpjw Icsicia na cesarza zaczai si
stojniiowo zmiejszac. ^liiiistciyum s])raw zagranicznycli zoy Czartoiyslci,

widzc e mu cesarz mniej dowiei'za.

Przyja na poz()r zostaa ta sama, ale

naprawd cesarz coraz nuuej zwaa na

lady p)'zyjaciela.

Przy ustanowieniu lynUestwa Kon-
gresowego n)yeli wszyscy, e tego ])rzy-

jaciela zrolu cesarz swoim namiestnil^iem;

tem ))ar(iziej, e w Wiedniu na Icongresii'

mia go przy sol)ie do i'ady. Ale stao

si inaczej. Miejsca w rzdzie Królestwa

Czartoryski nie mia adnego; mia tyll<o

najwyszy doz('ir nad szlcoanu na Litwie

i ilusi. .Mieszlca przy starych rodzicacli,

w pilcnycli Puawaci (nad Wis w Lu-

belslciem), g<lzie rodzice zaoyli zluór

usjianiay Icsig i stai'ych polskicli pa-

mitelc, i gdzie od (lw('ich ])okole zje-

dao si co byo w Polsce ludzi znal^o-

nntacli naulc i zasug. .Majtl<iem i sta-

nowislciem Ijy ksi Adam jednym
z najziuiczniejszycli ludzi w Icraju, a go-

dnoci i cnot jednym z najpowaniej-

szycli i najl)ardziej szanowanycli. Co si z nim dalej stao, jaki mia udzia
w powstaidu rocu bs;3(), jak .staro, a wreszcie nuer zagranic, w Pa-

lyu, to zol)aczymy w dalszym cigu tego opowiadania.

Od niego .starszy, ale z nim serdeczn ]U'zyiani przez cale ycie zczo-
ny, liy .Julian Ursyn Niemcewicz. Ten za ndodu l)yl jioslem na Sejm Cztero-

letiM, i wtedy ju <lal si pozna jako zdolny pisarz. Piy.ywizany gorco do

Ustawy Trzeciego .Maja, popiera j sowem i i)isniaini, a citym, zoliwym do-

wcipem smaga jej przeciwnikiiw. Zaprzyjaniony z Kociuszlc,suy i>od nim
w pow.staidn; pod .Maciejowicanu ranny i wzity do niewoli, jtrzesiedzia dwa
lata w itetersl)urskiem wizieniu. Lwol nil go, razem z iimymi, cesarz Pawe
jtrzy swojem w.stpii-niii na inu. A gdy Kociuszko chcia jecha do-.\me-

ryki (gdzie si l)il za ndodu pod sawnym Waszyngtcmem, ]vt()ry Ameryk
wyzwoli z pod panowania .\nglik(iw), skoni Xiemc(iwicza, eby nni towa-

rzyszy. Ten, bez ochoty, ale z )ii'zywizania do Kociuszki, pojecha, i lat

JI:LIAN URSYN NIE.MCEWIC/..

wedug wspóczewneKo portretn).
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Uilk;i w AiiiiTycc przesiedzia (Kociiiszku wi/tcil du ijini|i\ wezeMiicj

i ((si;i(il w Szwnjcaryi). Kiedy Napoleon z wojskiem staiial na zieini pol-

skiej, Nieiucewiez wnici, i z wielkim za|iaieni, z praeowitocia oj^roiim,

sliiyl ojczynie. Hyl on przedewszysfkiem pisarzem. Wiersze, powLei-i,

liistory, opisy ziem iiolskicli, sztnki do teatru, wszy.stko pisa; a wszy.stko

na to, eby pami dawnej Polski w nas utrwali, jej miot- rozkrzewic'-,

a oluiwizek wzi;ldeni ojczyzny nam przypomina i na zaw.sze wbi w pa-

niii* i w serce. Z jei;*" wierszy najsawniejsze l)yl\' S/jim-// flisfi)r!/f:iic:

knitkie dumy o wielkich Ind/iacli.

o kn'ilacli, o bojach polskich. —
W l)ajkacli .swoich, kt(')re ludzie

skwapliwie czytywali, bardzo do-

wcipnie i zoliwie wymiewa
i .szczypa .Moskali albo zych
Polalctiw; a e nKiwi niby o zwie-

rztach, Nvic mn nic za to zrol)i(-

nie mogli , x> nie wypadao im

przyzna, e si w tej l)ajce p'i

znali. Bajka liya o niedwiedzi m

nafirzykad, all)o o wilku, all

o tcliiirzn. czy jakiem innem jm-

dem zwierzciu ; ale wszysr\

wiedzieli, kojio to zwierz mia"
oznacza. Niemcewicz zasiada

w Senacie Królestwa jako ka-

sztelan ; przez swtij \'wot za tak
zdo1)\ .sobie w ki'ajvi powag
i ufno, e by jednym z tych

ludzi, na kt(hycli zdanie zwaano
najl)ai(lziej i najchtniej go su-
chano. I on talce umar na wy-

gnaniu, w Paiyu. w inku 1.H41.

Tadensz Mostowski l)y Niem-
.cewicza koleg w Sejmie Cztei'o-

letnim, potem w powstaniu Kociuszków skiem, i w wizieniu. Z wizienia

wypuszczony osiad na wsi i gospodarowa; jiotem z powodn r<'»nych spraw

rodzinnych mieszka dugo zagranic, i doj>iero jiod koniec Ksistwa War-
szawskiego do kraju jiowróci. Przy tworzeniu rzdu KnUestwa oddano nni

zaraz ^linisteistwo sjtraw wewntrznych, ktiire te do Icoca w jeg<j rkn
zostao. Jako minister okaza on wielkie zdolnoci, i pooy wielkie zasugi.

„Wzrost i uporzdkowanie miast, tal)ryki i ntnego rodzaj\i zaldady, drogi

„bite, kopalnie, handel, przemys, gospodarstwo rolne podniesione przez

„lepsze narzdzia i lepsze gatunki byda, wszy.stko to byo .Mostowskiego

„zashig". Tak pisze o nim wspi'>czesn> a wiarogodny wadelc, Kajetan

Komian, kasztelan i czonek Rady Stanu Kn^estwa, i dodaje, e takiego

-Ministra jak .Mostowski kademn najwikszemu pastwu monaljy winszo-

STA.Nr!^\W STASZYC

I podug szlychu <_)Ieszczyiiskieg*>
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wa, gdyby takiego znalazo. I ten take po roku 1831 musia wyjeclia

do Francyi i tam mnarl.

W jego ]\Iinisteryum, na czele spraw przemysu i rkodzie, sta Sta-

nisaw Staszyc. Czowiek wiellciego umysu, wiell<;iego serca, wielkiej za-

sugi; godzien, eljy go zawsze ze czci wsponiina. Jedna jest tyllco w jego

yciu okoliczno, ]vt(')rej aowa naley. Kiedy Staszyc jy maem dzieckiem,

matlca jego nierozwanie zrobia lulj, e zostanie csidzem. Kiedy dorós,

clicia tego matczynego lulni dotrz\ ma, i wywici si. Ale Ijez kapa-
skiego powoania, a co gorzej, bez wiary, i dol)rym ksidzem by nie móg,
i sam w tym .stanie nie nuigl by szczliwym. Nie ]eni te adnycli

obowizkfiw duciownycli. Ale clio y )»ar<lzo uczciwie i jtowanie, zawsze

przecie byo co sprzecznego i przykrego w jego pooeniu. y i nosi si
jak wiecki, a ksidzem przecie Ijy nie przesta, ))o cliaralcter kapaski
jest niezmazany. Nie by ani naprawd wieccini, ani Icsidzem jalc naley.

Tyle jednalc l>y(» w nim rozunni i cnoty, e mimo to wiellcicj uywa
w craju powagi.

Zacz sw()j zaw()d za ndodu, od pisania o sprawacli rzdnwycli; a t(»

co pisa jyo tak mdre i suszne, e go musimy liczy do tycb ludzi, co

o doliru ojczyzny najlepiej, najpowaniej myleli. Ciodzio mu w tycli pis-

mach gthyjue o dwie rzeczy. Jedn byo zniesienie dawnego nierzdu

w Polsce, i dlatego radzi zaniecha wcdny wy1)ór lcr()l('iw, a zaprowadzi
tron dziedziczny. Jego pisma tale wpyny na wyoljraenia Polak(')w, e
przyczyniy si wielce do uchwalenia Konstytucyi Trzeciego Maja, kt()ra

jak wiadomo stanowia u nas dziedzictwo tronu. Drug za wielk myl
Staszyca l>yo zniesienie poddastwa: oczynszowanie na pocztelc, a stopnio-

wo uwaszczanie wocian. Pisa o tern tak goi'co, i tak rozunnue, jak nikt

di'ugi za jego czasów; i gdyljy nie rozbiory Polski za jego modoci, gdylsy

nie wojny napoleoskie póniej, a upadek powstania w roku 1831, Ijyyby

jego myli weszy w ycie, l/o i za Sejmu Czteroletniego, i za Królestwa

(w Radzie Stanu) byy 1>rane pod rozwag, w tym celu, eljy na nicli oprze
wniosek do prawa o zniesieniu poddastwa.

By Staszyc oprócz tego wielkim uczonym ; ale zwa.szcza zajmowa si
skadem ziemi, i tem co si w jt^ wntrzu znajduje, l^a tego teraz, za Kn')-

lestwa, odda mu Minister M(tstows]vi wydzia g('»riiictwa. Bogactwa krusz-

cowe, ukryte w kopalniach elaza i miedzi, potizel)oway czowielca, kbuyby
niemi gorliwie si zaj, a wtedy mogy ogronniie ])0(iiiie. zamono kraju.

Staszyc l)y wanie; czowiekiem do tego, i ten przemys Icruszcowy rozwin
si pod jego zarzdem. By on opr<>cz tego Prezesem Toitutrzijstira Przyjació

Nauk, l<t()re miao swoj sie(lzil) w Warszawie, a zajmowao si l)ardzo

czynnie i skutecznie upiaw wszystkicli potrzebnycli nauc. Majtek sw()j,

llruhicszowszczyzn, darowa gminie samej; ale zoliowiza j prawem <lo

rzdzenia w s|>os(ib, jaki jej przepisa. Je.st to jakoby maa Kzeczpospolita,

kt<')ra si rzdzi przez dziedzicznycli W(>jt()w z i)rzyboczn rad. Wasno
nie naley do gminy, ale kady gosjtodarz ma swoj cz. Najwiksze
czci docliodz do (tuidziesiciu morg<jw. Odda t osad po opielc rzdu,
otrzyma dla ni*'j zatwierdzenie cesarza, a to er) ustanowi, utrzymuje si



lid dzi dnia. Z majtku ruch<)!neij,<» zlnidnwiil w Warszawit' duni dla Tn-

warzystwa l^rzyjacicd Nauk '). • wystawi! posaj^ dla wiclkii-i^n a.stioiuniia

1'nlaka, Kopernika. Reszto ohnui} na bardzo znaczne zapis} doliroczynne.

I inar Staszye w Warszawie w nd^n IS.Mi.

Jeeli Staszye, jako kajdan, nie liyl takim jak li\(' powinien, to > 1

wtedy inny. ktiny i sam liyl wzorem swiatol)li\sei;o kajdana. i w krajn

caym wiar i jiolionof slowcui i |Mzykladem podnosi, .lan Pawe Woro-
nicz, urodzony na Woyniu, wsfapi I)arilzo ndodo do zakonu .Iezuif<'pu.

(Jdy na danie wszy.stkicli prawie pastw
euro|>ejskicli (nie Polski wszake), Papie
\eniens czternast) widzia si znuiszo-

nym zakon ten rozwiza"), Woronicz

y jako ksidz wieclci i Ity protto-

szczem w Powsinie i>od Waiszaw. Od
niodo.sci z wiekiem upodoltaniem pisa

wiersze, a \\sz\stkie jiene s iJiorcej

wiary, polutnoci i mioci ojczyzny.

Wsp(')czeni podziwiali iardzo jego wier-

sze, ale jeszcze l>ardziej jego chrzeci-

jaskie i kapaskie cnoty. By te Wo-
nuiicz najlepszym w swoim czasie ka-

znodziej ; m<iwi tak rzewnie, e i>rzej-

mowa suchatza czy skruch, czy na-

dziej, czy mioci Boga w niel)ie. a

wszystkiego co do^re na ziemi. On jirze-

niawia na pogrzeljie ksicia J(')zefa, i na

pogi-zel)ie Kociuszki; on przy powi-
ceniu sztandar<')w wojska polskiego. A
kiedy w zwyk niedziel, w wiejsknn

kociele, tcmiaczy Ewangieli i dawa
nauki, to mówi taisarao starannie i rzewrae, moe pikniej jeszcze, ni nad

gndjem sawnyci ludzi, aliio w wanycli krajowycli wypadkach. Cze
i mio powszednia otaczaa go te przez cae ycie, a cnoty wskazyway
go jako najgodiuejszego na urzd duchownego pasterza. Zasiad te na

stolicy Biskupiej w Krakowie; tu, do narodow\ci ])amitek rzewnie przy-

wizany, iii"omadzi ich jak m('ig najwicej w swoim Isknpim paacu, Ictiiry

podwign z zaniedbania i upadku'^). W ostatnich latacli ycia pi-zeniesiony

by na arcybiskupstwo warszawskie^), umar w rocu 18-2;t.

.Marcin Badeni, minister sjuawiedliwoci, mia znowu osobny rodzaj

rozunm i zasugi, ^hwiono o nim, e nikt lue mia takiego doskonaego

zdrowego rozsdku jak on. W kadej sprawie umia wskaza najbezpiecz-

KSI.^DZ BISKUP PAWE WORnNICZ

,

(wedug wspóczesnego portretu).

') Dom ten rzd rosyjski zabra i przerobi! ua rosyjskie gimnazyum.

') Przywróci go Papie Pius Sióibuy.

') Pamitki te spony razem z paacenj w poarze lirakowa w r. IS.iO.

*; Areybiskiipstwo warszawskie byo nowe. utworzone prawie razem z Królestwem Kon-

gresowem. Za dawnych czasów Warszawa naleaa iln dyecezyi poznarisldej.
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iiiejszy i ]uijkurzystnit?j.szy .simsiili. w jaki ta sprawa dala si zaatwi. A t;

]ira\voó )>yla tak wielka, jak rozum, wiec nio dziw, e iiialo kto tyle mia
u ludzi wiary, utiiosci i powaauia co 15adeui. Mia te i wielk mio
ludzk, Ito oi)r(')cz tamtych ])rzymiot('>\v posiada i teu, e by l)ardzo miy,

gTzeoziiy, dla drugich yczliwy, a w rozuKiwie zabawny. Mia saw naj-

dowcijmiejszego czowieka w caej Polsce.

Stanisaw Potocki, minister owiecenia, by pan wielkiego majtku,

wielkiej nauki, i niemaej zasugi, (rorco jirzywizany do ojczyzny, za

modu w Sejmie CzteroletTuni mia saw doslconaego mówcy. Po rozljiorze

crajn trudni si naulcanii, pisa! ksiki i skada l)ogate zbiory w Willa-

nowie (}iod War.szaw), ])aacu niegdy knUa .lana Trzeciego, kt<'iry p<)niej,

pi'awem spadku, sta si wasnoci jego on>'. Jalco minister owiecenia,

by bardzo gorliwy i czynny; bardzo troskliwy o pomnoenie szk() i o ich

dol)ry stan. Jedno tylko zarzuci mu nrona, to l)rak wiary i pobonoci,
co niestety byo rzecz wtedy nierzadlc; ale ju Jia szczcie przechodzi

zaczynao.

Tadeusz .Matuszt'\\ icz, minister sUar))U, w Sejmie Czteroletniin ncliodzi

za gow jedn z najtszych; za Napoleona by prawie g(')wn osolt i dusz
czynnoci rzdowycli Ksistwa AYarszawslciego. Ucliodzi te za najle])szego

z ówczesnych niowc()w. W rzdzie Kr()lestwa zaj si czynnie i mdrze
uporzdkowanieni skai-Iju, ))rzygotowa zaoenie Panku polslciego i Towa-
rzy.stwa kredytowego; ale umar rycho. l'o nim zai'zd skai'bu obj ksi
Ksawery i)rucl<i-Lul)eclci. Ten by nieznueiMiie zdolny. Nietylko wykona
i uprowadzi n\ \(ie zamierzone jirzez Matuszewicza ulepszenia, ale w ki'ót-

Icim pizecigu czasu doprowadzi skar) do zupenego porzdlai, a nawet
do staini liardzo kwitncego. Ale by przytem samowolny i Ijezwzgldny

;

kiedy cliodzio o up<irza_di<owani( skarlju, to nie zawsze zwaa na prawa
[irywatne. Na[)rzyka(i odcbnil miastcnn prawo jtropinacyi. a przenictsl je na

sl<arl), czem oczywicie tym miastom wyi^zdzil Icrzywd. Za taicie sam(JWolne

|)ost|)owanie Lid)ecki l)y wogcde niehibiony, a przez niel<t(')rycii znienawidzo-

ny, tak e jego rzeczyw istych zasug widzie i jtrzyznawa nie clicieli, a nawet
uwaali go za zego Polalca, co byo luejirawd i wielk dla niego kiy.ywd.

Z wojskowycli, z jenerai')W Napoleo.skicli , najzdohdejsi nie mogli
znosie szalonycli gniew('iw Wielkiego Ksicia, i wyst|)ili zts suby, Iciedy

on zosta naczeln\iii wndzeni. Dajirowski umar te wki-('itce; Iniaziewicz

si (teni i neszkai na wsi na Woyniu. l'ozostali w sul)ie: Kossecki,

Wielhorski, Krasiski, i inni, byli bai'iizo dol)rynii, tginu wujskowymi,
a pod nimi w stopniu piilkowiiik<'iw suyli p(')niejsi jenei-alow ie : Skrzyne-
cki'), Chrzanowski, Prdzyski , Chapowski'^), Dwei^nicki'*), Moi-awski,

o kt('irycli usyszymy wici-j, jak przejdziemy do wojny roku \Ki\. W cza-

sach jiokoju wojsko nie miao s|iosobiioci do |iokazaiua swego mstwa, altj

przez doskonale w iczeuie, wzorowa karno'-, liiegoc- i unuejtnoi' oMceri)W,

jirzcz uczucie hnnoiii i olnierskiei;ci (hidia, naleao to wojsko do najle|)-

.szycli w Muropie.

', WiziTiitirk na str. 7(». ') Wizcrmirk ii;i .-.Ir. 74. •''/ Wi/.cniNck u;i -Ir-. ii:i.
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() ti'iii ti' /.;i|iniimicc si(' nic i;n(l/,i, i> l'<ilskii (')uc/,i'sii;i ini;tl;i sviflii

lu(l/i luzimycli i w oswiiuu' stahi wysoko. Wszystkich wylicziic hyloliy z:i

(lliiiro, ale trzeba wyiuiciii il\V(>cii Siiiadcckicli. Starszy .lan, liyl astntiumiciM;

iiil<'(lsz\ Andrzej, clicniikicni. (Hia Ityli profcsoranii w uniwersytecie wile-
skim, a saw mieli niemaa (zwaszcza Jan), daleko za i;i-anicami 1'olski.

.loachim Lelewel. |)rofesor historyi w Warszawie, a |>i'izniei w Wilnie,

liyl niesychanie n-

czony, odkryj i wy-

Ja.nii wiele takidi

zdarze Inli stosu n-

kiiw w dawnych dzii'-

Jach ]M)lskicli. o kt('i-

rycli przed nim wie-

dziao si liardzo ma-
o, ^laksynnlian ( is-

soliski zajmowa si
dawnein ]>iinicnin-

ctwem -jtolskiein. a

zo swojego wielkieiid

majtku zaoy we
Lwowie i \iitosa\ 1

Zakad narodowy

ijuioniaOssoliskich.

który do dzi. jtst

i wielcie nauce ])ol-

skiej oddaje uslni;!.

Bandkie uiirawial

nauk prawa pol-

skiemu; Clio(akow-

ski cliodzi jiiecliot

od wsi do wsi i spi-

sywa a i)oteni dru-

kowa pieni i po-

wieci, jakie z ust

ludu wiejskieiiii nsly-

.sza. Za jei;o przy-

kadem zbierao po-

tem te pieni i po-

dania wieu innych. Fryderyl-c Skarijek trudni si nauk i>(>spodarstwa kra-

jowego, czyli ekonomii politycznej, i uczy jej w uniwersytecie warszawskim.

O Staszicu, i jeu,o wielkiej nauce, ju bya mowa wyej. Nie tak iilosnych,

ale banizo po>-tecznycli i zasuonych, byo wieu po w.szystkici niiastaci

p<dskicli. Naleeli wszjscy do warszawskiego Tou-arzyaticu Frzujaciól Xiiii/,:

kt('ire czsto wyznaczao im prace, oceniao je i sa/lzio. a wszystkim doda-

wao bodca i zachty.

.1 lACHIM LELEWEL U SCHYKU YCIA.

twsp«'ilcze5ny portret).
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Nie brako i takich co wiersze pisali, poetiny. Pomidzy tymi najle-

pszym w owjnu czasie by moe Kajetan Komian, referendarz w radzie

stanu lvi'()Iest\va, a p('»niej senator kasztelan, czowiek rozumny, powany,
i;odny, w swoich i)rzekonania(li bardzo stay, i odwany w ich wypowie-

dzeniu, clioby si ludziom podoba nie miay, ^lieszka w Warszawie, bo

tak wymaga jego urzd. Ale wida wie i gospodarstwo, i zawsze do wsi

wzdyclia. Jego gbiwnych dzie jest dwa. Zieiniaiistiro Polskie, poemat w czte-

recli pieniach: o uprawie mli. o chowie ))ydla, o lasadi i sadach, a w pieni

ostatniej o obowizkach dziedziciny

wzgldem ])oddanych, i o |ioprawie-

uiu losu poddanych (przez co rozu-

mie zniesienie paszczyzny przez

oczynszowanie a nastpnie przez u-

whiszczenie). Drugie jego dzieo
• Stefan Czdfiiiecki, opisuje wierszem

wojny szwedzlcie za Jana Kazi-

mierza, ol)ron Czstochowy i zwy-

cistwo Czarnieckiego; a uczy. e
IJóg nie chce Polaktiw zgubi, ale

chost z niejednego zego poprawi,

a gdy si poprawi, zmiuje si nad

niuu.

0]n-(')cz l\omiana sawni byli

ze swoich wierszy jego dwaj przyja-

ciele: Franciszek Wyk, take ka-

sztelan, kt(')ry pisywa sztuki do te-

atini (tragedye), a tiv do nich bra
zawsze z histoi-yi pcdskiej; i Fran-

ciszek Morawski '), pukownik a p<t-

niej jenera, w Wielkopolsce uro-

dzony, i tam na staro mieszka-

jcy i zmary (l.sy-i). Ten pisywa

nie due ale bardzn ladue wierszy-

ki, pene uczucia, a czasem wesoo-

ci i dowcipu. Jego liajki znajduj
si zawsze we wszystkich szkolnych wy])isath, i dzieci ucz si ich lui iiami.
Kazimierz irodzliiski, uiodzouy w Kndtiwce (niedaleko Bochni), ze szkiil

w Tarnowie jioszedl do wojska za Najioleoiuj. Po jego upadku osiad

w Warszawie jako piofesor jzyka jolskiego, a wierszami swenii zrobi

solue wielk saw. Najadniejszy z tych wierszy nazywa si Wiesfair. Je.st

to historya modego parobka, sieroty, ktiirego gospodarz jeden ])rzygarn

i wychowa. Wiesaw, wysany przez tego opiekuna za kujmem koni, po-

znaje w tej drodze dziewczyn, kt()ra nni si bardzo podoba. Dziewczyna

ta, jak si pokazao, bya c()rk jego (tpiekumnY, w dziecistwie im wy-

kradzion i opakan jako zuiarla. Rozumie si, e caa historya koczy
sie weselem.

FRANCISZEK \VKZVK. KAS2ThXA.\

(weilug fotogramu

K
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Kifdy t:ik sic d/.iiili) l'iil;ikniii pifl i/.ailrm rosyjskim, co do wcwiK^trz-

iici;n /.;irzdii i oswiiity nic/,lc. :i en ilo stosiiMkii /. Rdsy znonie alt; nie-

pewnie, jake sii; dziau |iiid rza(lcni |ini.sicini i austryackini ?

W Wiclkojiolscc, |i()d 1'ni.sakanu, nie zaszo w tych c-zasadi nic wa-
nei;() i nic szczei^iilnit? ziej^o. P^ze^lado\vani:l PolakiJw nie byo. Namiestni-

kiem w i\)znanin liyl l'olak, ksi Antoni i^adziwill, oeniimy z l)lisk

krewn kn'da Prnskiei;d, a ztad ])osiadajcy jet;d zanfanie. Ale by czowiek
prawy i i;-o(hiy, i jak diuL^o on rzdzi, idc doiuicil, eby krzywdzono czy

obywateli, czy kraj [ndski, jako taki. W Aiisfryi |i:iiiii\\a (A-sarz ^ranciszck,

a najwiksze znaczenie w rzdzie mia je.i;ii kaiaderz, l<si .Metternich.

Ten mniema, e l)ez[)ieczestwo ])astwa zawiso od tego, il>y i)0(idain

lepo sncliali rzajn, a adnycli narodowycli nczn, wspomnie, pragnie
nie mieli. .ledzi te jrzez szpieg(')W; a gdzie si talcie ncznea jiokazay

(zwa.szcza woslcie w kond)ardyi i pcdskie w CJalicyi), tam zaraz wizienia,

prooosa, i wyroki na dugoletnie, cikie wizienia w kajdanacli. W |iastwie

takiem jac Austrya, zloimem z rónych narod<')W, l)yy talcie rzdy .szcze-

g<'»lnie niemdre. Wszystlcie te narody siedziay ciclio ze straclm, ale wszy.st-

lvie znienawidziy rzd, i gdy si pierwsza sposoljno nadarzya (zobaczymy
to p('iniej), wszystkie juKiiosy si ])rzeciw Anstryi. Na Wgrzech i we
Wloszecli l)ya wojna, w samym Wiedniu rewolucya (w rolcu 1848). Ksi
Metternici cieszy si, e zajtewni Austryi spokój i >ezpieczestwo, i w Isto-

cie na pozór Ijyl ten sjiolci^i przez lat trzydzieci. Ale przez ten s]tos()lj

rzdzenia doi)rowadzi on pastwo do talciego stanu oslaljienia i znl)oenia,

o z wewntrznycli zaljurze ledwo wjszo cale. 1 trzeba Ijyo dngicli lat

mdrego, sprawiedliwego rzdu dzisiejszego Cesarza Franciszka J(')zefa,

eljy poddanym [trzywizanie do pastwa a pastwu sile i Itezpieczestwo

lirzywróci.

Polak(')w Metternich szczegiUnie nienawidzi. Byljy si jeszcze zgodzi

na Polsk niepodleg, lct()ral>y Anstry od Rosyi przegrodzia. ^Ue w Ga-

licyi, prowincyi anstryaclciej, tpi i tumi wszelki ojjaw polskiego uczucia

i ycia. Zoiowiza przyjtych na kimgresie wiedeskun, e Polakom
prawa narodowe zachowa, niewiele sobie rol^i. Urzdnicy liyli wszyscy

Niemcy, all)o Czesi, wszyscy ki-ajowi nieprzychylni; o dojro jego niedbali

nic, tylko o to eby szpiegowa i donosi. W szkoach byo wszystko po

niemiecku ; nawet kiedy ])o lekcyi studenci midzy solj mówili po polsku,

to zaraz dostawali kar. Bro Boe, el)y lvtóry z nich jak polsk ksik
czyta. A szukano tych Icsiek czsto po domacli, przetrzsano rzeczy;

i jak si ksika zakazana znalaza, ten co j posiada, czyta, al1)o dru-

giemu poycz\-, szed zaraz do kozy. Pisa i wydawa polskie ksiki
i pisma byo jardzo trudno, Ijo sroga cenzura czyhaa na kad myl i na

kade sowo. By wic w Oalicyi s])ok('ij przez te lata, ale ycia nie byo;
publicznego wcale, a naukowego mao. Kraj gnunia, i zamiast si owieca
gupia po trocliu; zamiast si bogaci uboa. Pod wzgldem dnJg, szpi-

tali, zabezpieczenia rzek, i tego wszystkiego, co rzd samowadny zakada
i ntrzymy\va ma oljowizelc, Galicya bya zujienie zaniedbana, tio rzd
dla niej pienidzy i nakad()w ialowa.

Tarnowski. ..Nasze dzieje-. 7
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A co ksi [Mettemicli takiem postpowaniem zyska? Nic! Uczu
polskich w kraju nie sthunil, tjlko je przeladowaniem owszem bardziej

rozpali. A krajowi i pastwu cilcie przez to sprowadzi nieszczcie, jalc

si to póniej pokae.

Có si wtedy dziao w Wolnem tniecie Krakocief W maeni miecie

z maym okrgiem nic bardzo wanego dzia si nie mogo. Zycie byo
spokojne, a tak tanie, e ludzie cigali tu chtnie z rónycli sh-on. ^liasto

podnosio si w zamonoci przez handel, a w owiacie przez doljre szkoy
i imiwersytet. Wsie zwaszcza byy swobodne
i bogate ; róniy si pod tym wzgldem bar-

dzo od pobliskicli wsi w Galicyi i nawet
w Królestwie. Rzdy maej Ezeczypospolitej

sprawowa Senat, na Ictiirego czele, jako Pre-

zes, sta Stanisaw Wodzicki, senator woje-

woda Królestwa Polskiego, czowielc roztrop-

ny, 2)rawy, powszeclmie szanowany. Wadz
prawodawcz jy Sejm. Trzy pastwa: Ro-

sya, Austrya i Prusy, miay w Krakowie
swoicli urzdników (zwano ich Rezydentami).

Prosta rzecz, e rzd wolnego Miasta musia
cigle na tycli rezydentt'w zwaa i icli slu-

dia, bo cay byt tej maej rzeczy pospolitej

zalea od tyci trzecli mocarstw. Kadej cliwili

moga ona by zajt, i do jednego z tycli

pastw przyczon, a opiera si oczywicie

nie miaa siy. Im dalej te, tern uciliwsi
byli ci rezydenci; a w pctniejszycli latacli

przeladowali i wizili (mieli swoj wasn
policy, która od Rzdu Wolnego Miasta nie zaleaa). W pocztkacli

wszake zadiowywali si znonie. W miecie i w okrgu zaprowadzay si
r('»ne porzdki, drogi, szpitale, szkoy i poyteczne zakady, jak Towa-
rzystwo DoljroczN nnoci i Towarzystwo Naukowe.

Ojcliodzil wtedy Ki'ak()w dwie smutne ale pikne uroczystoci, pogrzeb

ksicia Józefa, i i>ogrzei Koi-iuszki. Zwoki ksicia Jiizefa, wydobyte z El-

stery pod J^ipskiem, zoone byy w Warszawie. Ale uznano su.sznie, e
przystao im spoczywa w gTol)acli knilewslcicli. Przewiezione do Krakowa
w roku 1817, pocliowane byy z wielc okazaoci pod lvo(iolem na Zamku,
gdzie grobowiec kto clice, moe zawsze zobaczy. W rok piiuiej zoono obok
ksicia Jóizefa, Ivociuszk. Ten od powrotu swego z Aiueryki mieszka
w Szwajcaryi, w miecie Soluiy.e. Kiedy NapoUnm oHarowa mu dowtklztwo

nad woj.skieni polskiem, nie przyj, bo nie wierzy w szczero zamiarów
Na|>oleoiui. Po tego upadku nalega znowu na Kociuszk cesarz Aleksan-
der, eby wr('>ci do kraju i do woj.ska, ale on znowu nie ufa, i znowu nie

przyj. Stary ju i coraz sabszy na zdrowiu, y s|)okojnie i ciclio w tej

Soluize, odwiedzany przez podróujcycli Polak(tw, litctrzy spieszyli zoy
uszanowaiiii- dawnemu Naczelnikowi, a otoczony najwyszym szacunkiem

STANISAW WODZICKI.
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Szvvajcar(^w. Tnidni si wiele w staroci (l/.it^-mi i ubogimi. Ryl taki lito-

ciwy, e nigdy nie min ebraka, eby nm co nie dal; a ko na kt(irym

jedzi, tak si do tego jjrzyzwyczai, e sam z siebie stawa pr/.y kadjTii

TADEUSZ KOCILSZKO W PODESZYM WIEKU, W CZASIE POBYTU W SOLURZE.

(wspóczesny portret Riekera).

nbooini i czeka dop-iki pan nie dal jahnun\. Umar Kociuszko l-> pa-

dziernika roku 1817. Tvle bvo w ea\TU wiecie uszanowania dla ostatniego

obrocy Polski niepodlegej, e w Eiu-opie caej mier jego zrobia wielkie



wraenie; a nawet w Ameryce, gdzie ])antano jego zasugi w wdjnie
przeciw Anglikom i jego prz^-ja z bohaterem Ameryki, Waszyngtonem.
Tyle byo jeszcze w wiecie sumienia i honoru, a przynajmniej icli pozoniw,
e nikt nie mia dziwi si Polakom, e clic okaza al i cze swojemu
Naczelnikowi, ani im w tem przeszkadza. Nawet pod rzdem rosyjskim,

na Litwie i Rusi, wolno byo odprawia naboe.stwa za Kociuszk po
wszystldcli kocioach. Wszystkie trzy dwory zgodziy si odrazii na prze-

wiezienie zwok i pocliowanie icli w Krakowie. Wysano wic osoljnycli

delegatów do Sólmy, eby ciao przywieli. Gdy przybyo, zoono je naprziid

w ]vOciele w. Floryana ; a gdy na Zamku grobowiec by ju gotów, i)rze-

prowadzono je w nader okazaym pochodzie na Zamek, gdzie przez trzy
dni trunma staa na katafalku w kociele, a -iSgo czerwca zoona bya
w grobacli. ,Mow pogrzebow mia Biskup Woronicz, a drug wiecki,
Prezes Senatu Wodzicld. Ale po pogrzebie nasuno si samo z siebie py-
tanie, jaki pomnilc postawi Kociuszce. Róne byy zdania : wielu mylao
o spiowjrn posgii na ki-akowskim r\nkn. A 31arcin Badeni, o którym
bya mowa wyej, i Prezes Wodzicki, wpadli na myl szczliw. „Co tam
„posgi! — mówili — czas je zwala, czasem i czowiek niszczy. Nie mamy
„to pod samym Krakowem dw()cli pomników, co wieki przetrway? Z nicli

„bierzmy wzór. A jak nasi przodkowie kiedy usypali z zienu mogi temu
„Kj-aku.sowi, co pierwszy miasto zaoy i smoka zabi, tej Wandzie co sobie
„mier zadaa, eby kraj od nieprzyjaciela ocali, tak my usyjmiy trzeci
„mogi temu, co ostatni w dawnej Polsce i za ni walczy, co zwyciy
r,niejeden raz, a cze nasz nratowal".

:Myl dobra przj^ta T)yla w caej Polsce z najwikszym zapaem. Ze
wszecli stron zaczy si sypa skadki; i nie z Polski tylko, ale z Francyi,
z Anglii, z Niemiec, z Ajneryki, zewszd. Prezes "Wodzicki opowiada w swych
pamitnikacli, e bogaci dawali due kwoty, a wocianie, co Ictóry móg,
po zotówce, po dziesi groszy i mniej, ale bardzo licznie. Czsto wsie cae
robiy skadk u siebie, a zebrane pienidze przez W(')jtów do Prezesa Se-
natu odsyay. Zoy si z tego fundusz tak znaczny, e w dwa lata po
pogrzebie Kociuszki, mona byo przystpi do sypania mogiy.

Z tego co pisz wspóczeiu wiadkowie, wida, e to bya uroczysto.
wspaniaa i rozrzewniajca. Tygo(h>.iem naprzikl cigali ludzit' do KrJkowa
zdaleka i zbliska, tak e n(bio mia.sta zdawaa si i)odwojona i potrojon.
Wysano u]-zdnik()w AVolnego :\Iiasta, i paru staiycli olnierzV, do Raca-
wic, eljyztamtd przywieli ziemi, kt()r diciano zoy w sainym rodku
mogiy. Ziemia ta miaa by z tego samego miejsca, na kt()rem stay ro-
syjskie armaty, kiedy je lud krakowski, z Bartomiejem C.lowackim na
czele, kosami odebra. Ale na tein miejscu wanie, stan od tego czasu
piec gai-ncarski. Bie.hiy garncarz, kiedy si dowiedzia o co chodzi, sam
wasnemi rkami zburzy i.ioc, i ziemi z i»od niego wydoby. (Rozumie .si,e go potem wynagrodzono naleycie, tak e szkody nie [)oni»)s). Sprowa-
dzono tak.' zi.'mi z .Maci.-jowic, z tego znowu niiej.sca, na kt(')rem jmdl
Kociuszko ranny i z któ.rego wzity )y do iii«>woli." Przywieziono ziemi
i ze Szczekocin, i z Dubi.-nki (na Woyniu, gdzie .Moskale byli i)ohl<i
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w roku 179-2). Wieziono te ziemie na wozach, kwiatami nbranycli przez

Kleparz, Eynek, Zwierzyniec, na gch- w. Bronisawy, i woono je, kad
w (Lsolinem marmurowem naczyniu, w sam rodek tego miejsca, na kt<)rem

miaa .si wznosi mogia. Zoono take spisany na pergaminie alit urz-

dowy, opisujcy zasugi Kociuszki, i powody usypania tej mogiy. Potem

Prezes Senatu pierwszy, a za nim Icto tyllco l)y ol)ecny, zacz sypa zienii

na mogi, opatami, taczlcami, nawet rkami. Dziao si to 16go padzier-

niJca rolcu 18-20. Dugo jeszcze mieszkacy Kjralcowa wyciodzii na ociot-

nika, i wozili ziemi, starcy, Icobiety, nawet dzieci. Rozumie si, e naj-

wiksza cz pracy dokonaa si za zapat.
Tak stana nad Krakowem trzecia

lamitkowa mogia, obok dwóci starych

Krakusa i Wandy. A dzi te trzy mo-
giy tale nale do Krakowa, e bez nich

I

1 ^_\ wyoljrazi go sobie nie mona, a i)0

i<«S!^f.^fJ|^t
I
-^ 1 nich mona go pozna zdaleka, jak po
'^:j osolmym znaku, i od kadego innego

miasta odróni. To jego cecha, jego wi-
-^^ ta pamitka, i jego chluba. Tamte dwie

'^^ mogiy s przedwieczne, sigaj poga-
skich czas<)w, ta trzecia jest nowa. Tamte
dawnoci swoj dowodz, e si nie zapo-

mina nic, co do dziej()w narodu naley,

a czci i kocha si wszystko, co w tych

dziejacli liyo szlachetne i cliwalebne.

Mogia Kociu.szki tak samo jio \\iekach przypomina bdzie ostatnie walki

Polski niepodlege] ; a iciedy, w lepszych daj Boe czasach, patrzc na ni
Ijd ludzie m()wili, e musia Icocha swoj ojczyzn nankl, co w upadku
.swoim taki wzni(')s ponmik boliaterskiemn ojrocy tej ojczyzny*)-

MOGI.^ I^KOriECj KOCIUSZKI rOD KfiAKOWEM.

Na Litwie i Rusi od mierci Katarzyny nie zaszo ni(! nowego zego.

Syn Katarzyny I'awe, i wnuk Aleksander Pierwszy, nie jtrzeladowali

Polakr'>w, a wiar katolick zostawiali w sjiokoju. Katarzyna zaraz duo
Unit<'iw, katolików greckiego obrzdku, nawnkia gwatem na prawosawn
.schizm. Ale ci dwaj cesarze tego nie lobili, i kto z Rusin(')w katolikiem
by, ten za icli panowania spokojnie katolikiem m('»g zosta. Byy te w tych

krajach z pozwolenia cesarza Aleksandra, ale w wielkiej czci z hojnoci

') Ze skadek na u.sypanie mogiy Kociuszki zosta fimdusz, który suy na jej utrzy-

inanli! w dobrym stanie, na jotrzeltne naprawy, i na opacanie dozorcy. Zostaje on pod do-

7.ori;in \\'yilzialu krajowego, a w zarz<lzie osobnego komitetu. Na czele tego komitetu sta
naj)rz('>d jenera l'aszkfiwski, osobisty |)rzyjaciel Kociuszki. Po jego mierci hrabia IMotr .Mo-

szyski, który najpikniejsze lata mloiloci i iiizkiego wieku spdzi na Sybirze, wywieziony,

a dalsze ycie w Krakowie w powszecliiieiii uszanowaniu i przywizaniu, uinarl w mku IHTil.

I'<i nim znowu synowiec jeneraa l'aszkowskiego, l''ranciszek Paszkowski, waciciel '1'o pod
Krakowem i dugoletni pose sejmowy. (JHy ten umar, zajmuje si gównie opii-k nad mogile
jego znr)wu synowiec, take l'ranciszek, pose z nmiejszej wasnoci okrgu krakowskiego, ja-

ko sekretarz koniitetn.
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(ihywatcli, (l(isk(tnali' s/.koly polskie, rr/.ajlzil je, jak si ju \vs|ii>miiia(i,

Tadeusz Czjiiki, a najwyszy (loz(>r iiati iiiciiii luial ksi Czartoryski.

Z tych szkól najwyszy byl Uniwor.sytt>t w Wilnie. Zaoy no jeszcze knil

Stefan Batory, i oildal Jezuitoni, kt('>rzy te w nim a do koiica prawie
osieiiina.stei;'o wieku nauczali. Kiedy zakon ,lezuiti'iw zamknito, podupad
Uniwer.syti't wileski; a teraz ci znakomici ludzie staraniem swojem wy-
jednali fundusze, sprowadzili doskonaych profesoriiw, i w kilku latach

Uniwersytet wileski niet3lko si z upadku podwiii;na, ale sta sie nie-

zwykle dobrym i po wiecie gonym. cigali si te do niego uczniowie
hardzi) licznie, a byo midzy nimi wielu i zdolnych i .szlaclietnydi. Uczyli

si z zapaem, midzy si>ha byli w w ii'lkiej przyjani, ojczyzn kochali

calem sercem. Wielu z ni( li miao te ch do |)isania, i pr<'ibowali si
w wier.szykaeli, khire soliie wzajemnie pokazywali i i-zytywali. By midzy
nimi jeden, nazwiskiem .\(!ani .Mickiewicz'). Dopiiki liy studentem, zdawa
si taki jak drudzy, nic nie okazywao szczegiUnej w nim zdolnoci. Sko-
czy nanlci, zosta nauczycielem przy gimnazyum w Kownie. Wtedy wydru-
kowa dwa mae tomilci wierszy; a te wiersze .Ijyly tak pilcue. jak nigdy
jeszcze, odkd l)y polski jzyk na wiecie, nmnycli w nim nie liyo. Slicznii'

pisa przed wiekami Kochanowski, za knUa Zygnumta Augusta i Stefana;

Boga w wierszach swoich chwali i ]irosi, ojczyzn swoj sawi a zioudci')w

upomina i naucza; za straconem dzieckiem rzewnie paka; wie swoj
i spokojne ziemiaskie ycie piknie opiewa. Ale do tego modego .Mickie-

wicza nawet samemu Kochanowskiemu byo daleko. Ten mia tyle w du.szy

goi'cego' uczucia, a w sowach tyle siy i tyle uritku, e miaa ju odtd
Polska kogo postawi obok najwikszych ]>oet('>w zagranicznych : niemiec-

kich, francuskici czy angielskicli. Zacz .Alickiewicz od tego, e si skary
na swoj nieszczliw niilos ; panna, w kt<'>rej si kocha, wysza zam
za innego. Ale obok tego wyraa w swoicli wierszach róne inne uczucia:

a zwaszcza o uciskach i o nadziejach swojej ojczyzny nuiwi tak, jak aden
• urny przed nim, ani aden dotd po nim. Czytywano go te z radoci
i z zapaem, a za jego przykadem zaczo pisa wielu innych, nie talv jak

on, ale bardzo ])iknie. Tacy 1\vli midzy wieloma innymi: Antoni Mal-

czewski, Bohdan Zaleski, w killca lat pciniej modsi (a po Miclciewiczu

najwiksi), Zygnnmt Krasiski i Jnliu.sz Sowacki; potem jeszcze Wincenty
Pol, i innych wielu. I to nazywamy zwyJde odrodzeniem poezyi pol.fkiej,

ktcira nigdy jeszcze nie staa tak wietnie jak w- pierwszej poowie naszego

dziewitnastego wieku.

Pierwsze kilJca lat od Kongresu wiedeskiego przeszo niele ; ale jiomalu

i nieznacznie zacz si stan rzeczy psu. W caej Hnropie, we Franc\ i.

we Woszech, w Niemczech, w Hiszpanii, zaczo si guche wzburzenie

umyst')w, które nieljawem tu i tiwdzie objawio si niepokojem i rozrucliem.

Powody tego wzburzenia i niepokoju byy suszne; ale ze l)\'y s])osoliy

jakiemi si objawia, i ze byy skutki.

') Porti-et na str. 89.



Kongi'es wiedeski odflal Ausfryi p(')l)i(iciie Wiochy (T^ombardy i AVe-

iiecv); pdliulniowe (KnUestwo Neapolitaskie) dawnemu knUowi z domu
BmVMin<'iw: mniejsze ksistwa ninym ksitom z austiyackiego Inb bur-

bo.skieii-o domu. Cz Saksonii i dwie prowincye Jiiemieokie nad Renem
oddal Prnsom; dawne Ksistwo Warszawskie llosyi. Belgi, ktina przed

rewfdncy francusk naleaa do Austryi, oddal graniczcei z ni llollandyi.

.Mvlal Kongi'es, e zaprowadzi i zabezpieczy w l-lnropie porzdek, a on

tymczasem zasia ziania ustawicznych zaburze i walk. Wszystkie ki'aje

i narody, zagrabione i uciskane przez Napideona, spodzieway si, e po

jego u[)adku dostan: jedne swój rzd wasny, niepodlego, a drugie, e
dostan od swoich rzdiiw obywatelskie wolnoci. Zawiody si tymczasem

wszystkie. Niemcy, kt()rzy dzielnie i tunmie bili si z Napoleonem, najezde

swojej ziemi, spodziewali si, e ich knUowie i ksita dadz im za to

kon.stytucyjne prawa i swobody, a po Kongresie ujrzeli si pod samowla-

dnemi a czsto dokuczliwemi rzdami, jak przedtem. Wosi zymali si na

panowanie austiyackie na piinocy, a na szpiegostwa i jtrzelailowania rz-

d<')w (cho wasnych) w Neapolu. Do Hiszpanii wnicili dawni kn 'dowie przez

Napoleona wyrzui-eni, ale zamiast postpowa iMznnmie a uczciwie, zaczli

oni take uciska, przeladowa, .szpiegowa. Francuzi znowu bali si, e
z ])owrotem dawnego kndewskiego domu wnk- dawne, przez rewolucy
zniesione prawa i przywileje; a rzd knUewski, cho o tem nie myla, tak

by niezrczny, e pozorami te oljawy usprawiedliwia i wzmaga. Poczo
si wic wszdzie naraz wzl)urzenie, a w lad za nuu tajne znoszenia si
i zwizki. Gdzieniegdzie wyluichy i otwai-te rozruchy (we Woszech, w Hi-

szpanii); w Niemczech zamordowano skrycie kilku ui'zduik(')W, posdzonych
o szpiegostwo, i znienawi(lz(m\cli. Wszystko to zaniepokoio monarcin)W

i ich ministriw. Dwa razy zjedali si oiu na narady, w Weronie (we

Woszech), i w Lublanie (w Kaiyntyi); i uradzili, eby ])rzeciw takim

zwizkom wy.stpowa surowo i bezwzgldnie. Cesarz Aleksander by jednym
z tych, co zaniepokoili si najbardziej. atwo zgadn, jak to jego uspo-

.Sijbienie posuyo wyljornie tym Ro.syanom, co go chcieli zniechci do

Polakiiw. Korzystali te ze sposobnoci skwapliwie i zrcznie.

Kiedy tajne zwizki zaczy si szerzy po wszystkich krajach, nic

dziwnego, e znalazy si i u na.s. Nigdzie Ijyt niepodlegy nie liyl tak

wieo w pamici; nigdzie prawo do niego tak oczywiste. Skoro sam cesarz

rosyjski przyznawa, e rozbiiir P<dski 1)yl zbrodni, to tendjardziej za zliro-

dni musia go uwaa cay wiat cinzecijaski i cywilizowany. Oburzenie

na t zltrodni nmsiao naturalnie najwikszem by w Pcdsce. Dodajmy do

tego, e tak niedawno, za Napoleona, Polacy spodziewali si na jtewno

odbudowania ojczyzny. Zawiedzeiu w tej nadziei, nuisieli oni czu al ine-

zniieniy. Kozwaniejsi, dowiachzeni. nnueli go w .solne .stumi. Zrozumieli,

e kiedy si ma znone warunki naiodowego bytu, to trzei)a je szanowa;
mocniejszego nie wyzywa ani nie obraa ; ojczyzny nie naiaa na gorsze

nieszczcia. .\le modsi, zapaleni, kiedy widzieli, e w jednym, w drugim,

w trzecim kraju ludzie sprzysigaj si przeciw swoim rzdiuu, powiedzieli

sobie, e Polacy juaj do tego wicej powodu i wicej prawa, i zaczli
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\via/.;ii' sic w tiijni' sf(i\Mir/.\ s/.(iii;i i s|iiski. l'ii'r\vs/.\ liyl liiinlzn iiii-lic/iiy

i trwiil knitko: lui/.ywal sic slmfiirzuszrnifin LusiiiiliTir. Ale clmr tiik shiliy

i iii('Zii:U'z:u-y, zwia/.ck ten wystarczy 1 iia tn. li> |Mi(li'irzli\V('i;(> a cliwicjiu^d

Alcksaii(li'a zasti'aszy(-. l'n<l wplywciu swoich msyjskich (ltira<lc<»\v, zacz
I III c(ira/, liar-

(izicj (iliawia

sit2P(ilak('i\v, a-
owa teii,(> CII

zrobi, a ska-

nia si do suro-

wego ]H)stii<i-

waiiia. Rosya-

nio utwierdzali

gozrcznici [lit-

nie w tom iisini-

soliicniu. AVic-

dzicli dolir/.c.

e Icade ikiwc

przeladowanie

gorzej Polaków

oburzy, i polm-

dzi icli do no-

wyeli spislv(')W

;

a kady nowy
spisek odkryty,

rozjtrzy zno-

wu cesarza fia

Polalców. Za-

czy si wic
coraz czstsze

szi>iegostwa,

ledztwa, wi-
zienia; a wsku-

tku tego coraz

wilcszy gniew

i al w War-
szawie, i w ca-

ym l-a-aju.

AVielci ksi
Konstantym sa-

mowolnie za-

myka do wiezienia wojskowycli, kt('.i-ycli mia w podejrzeniu. Ustano-

wiono osoljna komisy, ktiira miaa ledzi y.rawdziwe, czy nmiemane spiski,

a co wicei ustanowiono w>jtkowe sdy, ktih-ym takie sprawy miay iiod-

lega, co' ])ylo ju pogwalceiiiem konstytucyi i praw obowizujitcych. Z uwi-

zionych i skazanycli najgoniejszym by pukownik ukasisld, którego

,S
Tarnowski. ,Xas/.e dzk-je". "-

OSTRA BRAMA Z CUDOWNYM OBRAZEM N. MARYI PANNY W WILNIK.
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tak gdzie z Warszawy wywieli, e dotd nikt nie wie, co si z nim stao,

gdzie bv!, kiedy i jakim sposobem umar. .Ue mimo wszystkich poszukiwa

tajna policya wanycli spisk(>w nie wykrya (bo jeszcze takicli wted>' nie

byo); zaczli tedy nieprzyjaciele wymyla talde, kt(')rycli nie byo, eli_\-

i Polak(v gnbi, i cesarza na nicli podburzy.

Uczniowie Uniwersytetu w \Yiluie mieli midzy suli Tninircijstici)

Fildreóu: Nie byo ono tajne; wiedziay o niem wadze i uniwersyteclcit'

i rzdowe. Nie zajmowao si politycznemi sprawami, tylico nauk i pisa-

niem. Ale widzc, e rzd szpieguje i ledzi. Towarzystwo to rozwizao

si samo dobrowobiie, eby przypadkiem nie posuyo za poz()r do prze-

ladowa. Ale tak si wanie stao. W dwa lata po rozwizaniu tego tu-

wai-zystwa, zjeclia do Wilna Nowosdcow z ca komisy i zacz ledztwu.

Ksi Czarhnyski, pi)lci by Icuratorem Uniwersytetu, ide Ijyby nigdy na

tak krzywd pozwoli ; %vic naprzód postarano si o to, eliy go usun
Cesarza pomau usposidjiono coraz gorzej dla dawnego przyjaciela. Ksi
widzia, e traci nietyllco wi)yw, ale nawet zaufanie Alelcsandra. Jego uwagi

i proljy nie bvy ju nigdy slucliane; rady jego niepiy.yjacii zawsze. Zu-

y wic sw(^j urzd, a obj go po nim Now()sili'('iw. Chodzio o to, el)>

i-esarza przekona (j nieliezpiecznycli spislcacli polsicicli, wic niewinne stu-

denckie stowarzyszenie wyrul)owano do wiellóego znaczenia. Uwiziono
mn()Stwo modziey w Wilnie i po mniejszycli miastacli. Przy ledztwie

nie]<;t('(rzy byli Ijici tale, e z tego pomarli; jeden z rozpaczy rzuci si
z okna i zal)i. Wielu w ]vaj<lanacli wywieziono gdzie w gb Rosyi, czy

na Sybir. Wtedy wywieziony Ijyl i .Miclciewicz, ale przynajmniej nie tak

daleko, i nie tale srogo. Przeznaczono mu za miejsce poljytu nai)i'Z(')d Odess
(nad Morzem Czarnein), potem MosJcw, w Icocu Petersburg; w ty<li

wszystkicli miastacli Ijy nu wolnej sto])ie. Widywa Icogo chcia i nowych
utrapie nie doznawa. Wtedy to na|>isal swojego sawnego WaUenrodn.

Ale na Litw nie wnkd ju nigdy ').

Przela(h)wanie ucznii'tw wileskie!), niesprawiedliwe a srogie, musiao
naturalnie wywoa ])owszechne w Polsce oburzenie. Rosya sama robia,

jakeby umylnie, wszystlco co moga na to, by Polacy coraz gorcej pra-

gnli z pod niej si wyswoljodzi. W takiem usposobieniu musieli oni

coraz wicej lgn do tajnych spisk()W; widzieli w nich (mylnie) sposiih

i nadziej wyzwolenia si.

Wanie ofiarowa Polakoiu swoj pomoc i pi/.yja t;ijny spisek

zawizany w Rosyi. Byli t;im ludzie, którym despotyczny rzd carski

by nieznf)uy: cljcieli go zwali. Zwizali si w sprzysienie, do którego

naleao wielu wojskowych, i chcieli zrolii rewolucy, a zacz j od za-

Ijicia cesarza. Weszli w porozumienie z niektiirymi Polakami. Ci odjowie-

dzieli, e na ycie cesarza nie czyliaj i zabija go nie myl; ale jeeli

w Rosyi stanie rzd nowy, który PoLsce odda to co jej si naley, to z tak

') Poil |»i/,iir(.'iii poriitowania zdrowiu dosta pnzwok-uie wyjazdu do Wlocli. a kiedy

ztamt^d riiiat wiataf. |)r/.yszlo pow-sUiriie roku 1830 i jego nieszczliwy koniec, i .Mickiewicz

wola zosta za grauic<|, ;.'dzie by ju do mierci.
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Rosy Polskii hod/.ie w /,i;i>(ly.if i iM-/.y.i:i/.iii. Spiskowcy rosyjscy obicrywiili

o(l(l;t(- ziemie polskie, .lak si -dtowali do \vykoi\iiiiiii swoidi /.aiiiianUs

w sie

ich tr

w Ro&\

dalej

:

1, tei

a ty

;o me wieim, bo lobili to sami, bt/, Polakom Spisek

mczasem nagle i niespodzianie umar cesarz Aleksan-



— 60 —

der. Pojecha on do Kiymxi, na jaki objazd ozy przegld wojsk, i tam,

w miecie Taganrogii, iimarl po killcn tylko godzinach elioroby (w grudniu

roku ISió). e cesarze rosj-jscy nigdy i)rawie nie umieraj mierci natu-

raln, ale bywaj sprztnici przez swoich i)oddanych, wic i nagl mier
Aleksandra przypisywano powszeclmie otruciu. Dzi niema pewnoci, ale

jest domys, e oti-uto go dlatego, bo chcia jirzej na wiar katoliclc.

Aleksander by cnie ycie trapiouy niepokojem sumienia z iiowodu mierci

ojca, cho jej nie naknza. W tej zgryzocie szuka pociecliy i uspokojenia

w pobonoci, ale w swojej wierze znae icli nie mi'>gl. To naprowadzio

go na myl, e jego schyzmatycka wiara nie jest prawdziw. W najwikszej

tajemnicy mia zada z llzymu Icsidza katolickiego, kt(iryby go objani
i nauczy, i istotnie przysano (w tajemnicy i przebraniu) uczonego i wi-
tobliwego jednego dominikanina. Ale w Rosyi i cesarz jest szpiegowany.

Rzecz si wydaa; a Aleksander zamiar swój ]>rzepaci yciem.
W Polsce aowano go szczerze. Naprzinl dlatego, e istotnie wiele

dol)rego zrobi; powtóre z obawy, e ten, co jto nim nastpi, bdzie gorszy.

Powinien by nastpi Konstanty, jako najstarszy po Aleksandrze syn

Pawa : i jemu ju wojsko w Rosyi zaczo skada przysig. Ale Ale-

ksander zoy by jirzed kilkoma laty w rosyjskiej Radzie Stanu za])ie-

cztowany papier z rozkazem, eby Ijy otworzony po jego mierci. Otwo-

rzono go teraz, i znaleziono aikt urzdowy, ktiirym Konstanty zrzeka si
tronu, i drugi, przez Aleksaudra podj>isany, któi-ym ten naziuicza swoim
nastpc modszego brata, Mikoaja.

^l()wilimy ju wyej, e w Rosyi starano si dawno o to, by Kon-
staTitego od tronu usun: teraz pora powiedzie, jak on si sam zrzek

i dlaczego. Byy w Warszawie trzy ])anny Grudziskie, l)ardzo adne i mile.

Najndodsza, Antonina, posza zam za pukownika (póniej jeneraa Cha-
powskiego). rednia, Jcizefa ,• posza za pukownika (Tutakowskiego. Naj-

star.sza, Joanna, zostaa w d«miu przy niati>». Ju ludzie myleli, e ona

ma nie znajdzie, kiedy naraz rozkocha si w niej szalenie wielki ksi.
Uda si do cesarza i do matki, eby nm pozwolili si eni. Od[»owiedzieli,

e zezwoli mog, ale pod jednpn warunkiem. Nie moe by, eby on
rosyjskiego cesarza i matk pizyszydi cesarzy bya osoba z d(unu nie pa-

nujcego, i Icatoliczlca. Wic jeeli wielki ksi chce si eni z pann
Grudzisk, to niech si zrzecze swoich praw do tromi. Tak te zrobi.

Wzi lul> (w roku 1819) i podpisa to zrzeczenie, o kt(')rem nniwimy. ona
jego nosia tytu ksinej owickiej '). Rya to osoba I)ardzo doljra, agochia,

l")bona; ma szczerze kochaa i miaa na niego wpyw szczliwy. Od
swego oenienia bowiem wielki ksi stawa si coraz mniej gwatownym
i dzikim. Dzieci nie mieli nigdy.

Wstpi wic lui tron .Miknkij pierwszy.

', Ksistwo owickk' nalt-alo za polskich czasów do Fryiiiasow ^.\|^vlpiskll|lli^v (.'iik'-

niciiskifli^. Alt-ksamli-r ilarowal jt- t<-j liratowej, kt<jra znowu testaineutem zapi.sala je królowi

polskiemu, ktokolwiek kiedy nim ln-dzie.
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()\v spisi^k iMsyjski. <> ktiiiym wsponiiiieliniy wyrj, clicia skor/.ystiM'

ze /.iiii;iny |iaiiiiJait'L;(>, i n(i\\ri;(i ccsarzii dlialit'-, y.aiiiiu uii jcs/.c/.i' ulijijl

rzdy. \\'yl>ii<'lil f<' liiiiit isfutiiii' w sainyiii l'('tt'rshiiri;ii i to f^-rnnic, lii»

inid/y Wdjskiciii. I';nv |nilk<i\\. ktiirycli oliccniwii' hyli w s|)rzysii>fiiiii,

owiaiic/.yld sic pr/cciw Miknlajnw i i stainjlo pud lii-iniia. Mikoaj w tym

ra/.io oka/.al duo odwaui. I )n\\ icd/iaws/.y sit' d inimic, uka/.ai sii' ini-spo-

(IziiUiic sam przed tymi pukami. .Miii;! Z;iii(' ! .\K' liizyl na iinii^, jaki

tam wywiiTa czcsc i osolia rara ; i iiii' za\vi<'idi sic Zdiiiifi-zr, kiedy l^h

ujrzeli, zmieszali si, zawidali niech yje, i prosili o pi-zehaezenie. Naczel-

nicy spisku zi;'in'li na szuliienii-y ; innych zasiano na cale >cie do s\liir-

skieli kopal.

Nieszczciem w ])apieracli tych s[usko\\((iw i^osyjskicii znalazy si

lady ich .stosunk(i\v z Polakami. iSto-sunki te ine doprowadziy do adnei^H)

.stauowczeiio ])oroziiniienia, ani do .slcntku. Niemniej cesarz rozkaza wyto-

czy przi'ciw iiiiu ledztwo, i wyznaczy osolju do teg^o Icomisy. Oscart)-

nyci l)ylo omiu, a i;lówiiym midzy nimi byl pukownik Krzyanowslci.

vomisya, po skoczonem ledztwie, oskarya ici o :bro(hii{' staiiti (tak

nazywa si w kodeksach praw zdrada pai'i.stwa, lub zamiar oderwania o(l

iiiei^'o jakiej czci). e za podlui;- Iconstytucyi ówczesnej polskiej, zltrodnie

.stanu podlega miay nie sdom zwyczajnym, ale .sdom sejmowym z se-

nator()w zoonym, przeto zwoano ten sd i Senat mia obwinionjcli sdzie.

Sdziowie byli w [loloeniu bardzo trudnem. Jeeli ()l)winieni clicieli

niepodlegoci Polski, to w tern przecie nic zbrodni nie byo. Cala opinia

w Pttlsce bya za nimi, i z wielkim niepokojem wygldaa nniewinniajccgo

wyroku. Z drugiej strony cesarz nie tai si z tern, e wyrok sdowy b-
dzie znakiem, czy Polacy chc rzetelnie trzyma si tej kon.stytncyi Kr(')-

lestwa, kt()ra stanowia, e ono ma by na zawsze poczone z Eoy. W tej

trudnoci sdziowie nie mogli zrol)i nic lepsaego, jak trzynia si uczyn-

k(»w, i wedug tych sdzi. Tak te zrojili. Jakie byy ucz.\iiki oskaronych?

Porozumienia ze spislcowymi rosyjskimi, ale bez adnego skutku, lx'z a-

dnego z ich strony zoliowizania. W ])etersburskim woj.skowym bimcie oni

adnego udziau nie mieli. Nie b\ lo wic tego, co prawo nazywa istota^

czynu. Sd zatem uwolni oskaronyci od zarzutu zljrodni stanu. Ale, po-

niewa )yy dowody, e wszyscy naleeli do tajnego stowarzyszenia, zwa-

nego patryotycznem, a tajne stowarzyszenia byy prawem zakazane ; e da-

lej niectiirzy z nicli byli wojskowymi, a ])rzez to tembardziej do posu.sze-

stwa obowizanymi, przeto sd za ten uczynek skaza Krzyanowskiego

jako ich naczelnika na trzy lata wizienia, innj-ch na wizienie knitsze.

Mikoaj, kiedy si o tym wyroku dowiedzia, rzeld o senatoracli s-

dzcych, e zgubili sw()j la-aj. To wskazywao, e przy pierwszej sposobnoci

(jdbierze Polaliom te wszystkie prawa, t narodow odrino, jak mieli.

Senattn-om zakaza wyjeda z Warszawy. Skazanych wywieziono dtt Pe-

tersburga, i tam trzymano w podzienmNih kazamatach ').

') Kazamaty te byy blisko rzeki Newy, i liyly tak nisko pooone, e winiowie mieli

na pododze wod po kostki.



Ten sd sejmowy by wielkim kro]i:iem do zerwania zgody midzy
Polsk a Rosy. ^likolaja rozgniewa i utwierdzi w nim t myl, e pr-
dzej ozy pi'>niej ti-zel.ia bdzie z tymi Polakami slcoczy. Cigle za szpie-

gowania i ledztwa, wreszcie bezprawne wywiezienie slcazanycli , oburzay

znowu coraz wicej Polaków. Nie ustay te spiski, ale ow^szem po sdzie

sejmowym krzewiy si bardziej ni przedteni, a wreszcie do])rowadziy

do wyltncliu i do nieszczcia.

A teraz zapytajmy, czy ci spislcowi byli winni albo nie? W tem, e
chcieli Polslci, nie byo winy, by owszem dobry zamiar; a <nu sami byli

ludzie wielkiego powicenia i wiellciej odwagi. Ale czy w ich ])ostpku

nie byo winy wzgldem Polski, to inne pytanie. Nie godzi si dnbremu

synowi ojczyzny naraa jej na Iclski i niebezjjieczestwa : nie godzi si
przygotowywa powstania i wojny, jeeli si nie ma lepszych a przynaj-

mniej talcicli warunl<;(')W zwycistwa jali nieprzyjaciel. Polslca, clio miaa
swoje wojslco, i dobre, bya od Kusyi oczywicie sabsza. Nie dowiadczaa
te talviego ucislcu, lct()regob\' znie nie Ijya moga. W talcim stanie rzeczy

])owiniia bya zacliowa si si^olatjnie, wznracnia si, i czelca. Ludzie,

kt(')rzy w talcicli stosunkacli bior losy ojc-zyzny na swoj od]M)wie(lzialno,

i m('iwi: „oto my zrobimy pow.stanie" — wa si ini bardzo wiele, i swoje

sumienie olciaj bardzo. Uda im si nie moe, c]iy)a, e niepi"zyjaciel

jest jalc zewntrzn wojn zajty, albo wewntrznemi zal)urzeniami osa-

1)iony. A jeeli si nie uda, to po [)rzegranej nastpuj klski, zemsty

i ])rawie zagada narodu. Talv si stao u nas w rolcu 1831, i tak p()nit!J

w 18(i;j. Dlatego ci, Ictiirzy w l<ilku lu)) Icillcunastu zaczynaj spi.sek, wci-
gaj do niego coraz wiksz liczl) ludzi, ol)owizuj icli jirzysig do po-

shiszestwa, a wreszcie daj haso do powstania, clio maj zwylcle powi-
cenie i mstw(j wiellcie, clio maj wielk mio ojczyzny: su tej oj-

czynie le, 1)0 z ich zamianny i dziaa ona odnosi klski, nie ])oytki.

Dlatego i ci, co zawizywali spiski w \ri'ilestwie Koiigresoweni , nie byli

wumi zdrady .stanu wzgldem Rosyi. ah' byli winni wzgldeni 1'olski, e
j nierozwanie na nieszczcie naraali.

W r(»lvU 182i) ])rzyjecha .Miko;ij z on i /. synom do Wniszawy,
el»y si koronowu- na Jcnia polskiego. Ce.sarz mia wrodzon nienawi(-

do Polakt>w, cho j ul<rywa: u nas znowu coraz bardziej, coraz gcn-cej

szerzya si nienawi do Rosyi, a midzy modszymi i zapaleszymi myl
o iKiwstaniu. J3yli nawet tacy, co chcieli skorzysta z tego poliytii .Mik(daja

w Warszawie, eby go wraz z jego lirai-mi zabi. Zamiar ten Ityl naprzikl

niemdry, bo za zaiuij.stwo cesarza cala liosya bylalty chciaa zemci si
na l*ols<'e. a bya od niej mocniejsza. i*owti'ire zaminr byl nieszlachetny

i brzydki. .Mikohij ]irzyjeclial do Warszawy bez swoich wojsk, bez swoich
stray, bezpieczny, e mn si tam nic zego nie stanie. Wtedy go zabi'-,

byoby czynem niegodnym uczciwego, honorowego narodu. Szczciem, tych

co to zrolti('- chcieli, byo niewielu, a .starsi i rozwaniejsi, gl('iwnie Niemce-
wicz. wyt('>iiuiczyli im, e nie byoby to ani dobize, ani rozumnie.

(e.sarz .Mik(taj by! zupenie inny jak jego Ijrfit, zmary .Meksander.
Tamten byl z natnry agodny, a wahajcy i chwiejny: t»>n zawsze })ewny
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sifbio, twjirdy srogi. T;nntoii clicial i luhil ijodohiu- sio liiil/.inni : /. |ir/,y-

jomiKici i sztuka iijiiinwal idi iiiiifiii olicjcifiu i |ii(>kin'iiii sowami: ten

liardy i sztywny l»odol)a si ludziom l)yil)y niial za ujui swojej godnoci,

1'lifial tylko, eby go si hali i sliicliali. Swoja rosyjska i cesarska pycli

mieli ol)a niwna^ ; ale u Aleksandra liyla ona ukryta i przeliiegla, u .Miko-

aja otwarta i gwatowna. Z praw innych (narod(')w czy ludzi) ohadwaj nie

roljili so))ie nic, a olia tal< samo myleli, e llosya ma prawu do \vsz_\st-

l<iego co ciice, liih co moe. Ale AleUsander i'ozMmial. e (hinlzy jaUie

prawa mie mog, i dltal o to hardzo, hy o nim mylano, e je szanuje.

Mikoaj mia si sniialo za pierwszego na wiecie, i nie |>ojmowal jak i<to-

colwiek UKighy jenni i 1'iisyi tegn pierwszestwa nie j)rzyznawa(-. Ae-
lvsaniler lue liyl w s\\nich uczuciach ani rz(>telny ani stay, ale i'ozczulai

si clitnie, liy wicej tkliwy niz dnliiy. Mikniaj liyl twardy dla w.szy.st-

kicli. dohre serce nnal tylko dla swoicii dzieci. Wzgldem P(dakc'iw .\le-

ksandtM' mia popdy dol)rego serca, ale nie stale: zajidza si, a potem

walial si i cofa. .Mikoaj nie waha si nigdy. Wiedzia doskonae, e nii--

nawidzi Polaków i kon.stytucyi Knilcstwa. Powiedzia soliie z giuy, e .sam

nie zacznie, ale jeeli go Polac\ zaczepi, zgniecie ich hez wahania i liez

miosierdzia.

Sposobno nadarzya mu si rycho.

Miiwilimy, e po .sdzie .sejmowym tajne spislci nie ustay; owszem

naliraly ufnoci w siebie. Kiedy .Mikoaj w maju rok\i 1830 ])rzyjeclial na

sejm do Warszawy, prze.strzega go tajna jtolicya, e nowy spisek jest

i przygotowuje zbrojne powstanie. Cesarz nie wierzy, albo moe udawa
e nie wierzy. Wielki Ksie zaiirzecza stanowczo i szczerze. Bya to

jednak prawda. Zawiza on si g('iwnie midzy wojskowymi, w szk<de

Podchorych. Riinil si za od ])oprzednicli tem, e tamte miay za cel

powstanie, ale nie oznaczay czasu, kiedy to jiowstanie miao wyl)uchn;

ten za gotowa si do ryclilego wybuchu i obmyla jn sposoby, jak si

to miao wylcona.

Doday mu odwagi, a moe i przyiiies-zy.\- wybuch, dwa wyiiadki

zagraniczne. Jednem byo powstanie w Belgii. Kraj ten, przez Kongres

wiedeski oddany knUowi iolenderslciemn, a przez niego ciemiony, chwy-

ci za bro teraz w roku 1830, i wybi si na wolno. Jeeli si udao

maej Belgii, to daczeg(i wielka Polslca miaa1)y by od niej gorsz?

Tylko bya ta rónica, e Holandya bya take maa i saba, a Rosya

wielka i mocna. A pnicz tego Francya , ssiadka Belg(')w, rada bya icli

niepodlegoci a osabieniu Holendrów, i byaby wydaa wojn kademu,

ktoljy ])y chcia Holendrom pomaga. Na wojn nikt narazi si nie chcia,

wic. Belgowie z Hollandy sam mogli soliie da rad. Najwiksz za
twierdz w ich kraju, Antwerpi, i tak odelirao dla nich w par lat p(i-

niej wojsko francuskie.

To by jeden wypadek. Drugi by ten, e w Paryu znowu wyl)uclila

rewolucya. Wypdzia z kraju króla Karola Dziesitego, a powoaa na

tron jego krewnego, ksicia Orleaskiego, khiry zacz panowa jako knil

Ludwik Filip. Nas Polaków te sprawy nie powinny byy nic obchodzi,
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ale wielu naszym zdawao si, e kiedy we Franeyi Ijdzie rzd nowy
i wicej wolnoci, tti tern samem sabsze bd wszystkie istniejce rzdy
w Europie. ^Lilcolaj, który si uwaa za stróa tego porzdlcu rzeczy, Jacie

zaju-owadzil Kongres wiedesici, nie clicial uznawa nowego IcnUa francu-

sciego, a nawet grozi, e |>('ijdzie z wojslciem przywraca dawnego. Naszym
poLscim spislcowym zdawao si, e ten nowy rzd francuslc, przez Rosy
nie uznany, jdzie clicia i Ijdzie musia iui jiomtidz

,
jeeli ])rzeciw niej

powstan. Zdawao si te niel<ti)rym, e powstajc w tej wanie cliwili

l)( lironili nietylko swojej wolnoci, ale wolnoci Francyi i wszystkich

lud(hv w l-^urope. Nie dlatego cliwycili oni za l)ro ; mieli do tego waniej-

sze i swoje wasne powodj'. Ale te \\yi)adlvi we Francyi utwierdziy ich

w zamiarze i przyczyniy si po czci do jego jirdlciego wykonania.

Do, e '29 listopada roku 1830 wybuclio jiowstauie w Warszawie.

I na tern skoczyo si coustytucyjne l\r('ilestw(i Polskie, utworzone na

Kongresie wiedeslcim w rol<u 1815.

-Bl^e-

Powstanie roku 1830.

Przycliodzimy w na.zem opowiadaniu do bardzo wanego w dziejacli

naszycli wyiiadUu. l'owstanie i-oku 1830 byo jedyn wojn, jalc Polslca

po rozljioracli wiasnemi silami w sprawie swojej podniosa i jirowadzila.

Za Napoleoua wojsko i>olskie poiuagao tyllco francuskiemu. Powstauia

]>()niejsze po roku 1830 byy to ruchawlci bez regularnego onierza; byo
w nich mstwo i powicenie, ale nie byo wielkici l)itew, ani te nadziei

zwycistwa. W roku 1830 bio si wojsko jirawdziwe, a Ijio si tale doslco-

nalt!, e clio nieprzyjaciel mia siy nier(')wnie wiksze, zwyciyo go nie-

raz. Ostateczny koniec by zy, i skutlci ])rzegranej b.\y ze. Dlatego pa-

mi tej wojny je.st snnitua. Ali> cho smutna, paiui jej jest chidma dla-

tego, e sprawa bya dol)ra, a odwaga i dzicluo wojska i)rawdziwii'

l)oliate]'ska.

Widzielimy jak od rozliinniw Polska mylaa zawsze o odzyskaniu

swojej nicpodlfgldsci; widzielimy jak za Napoleona l)ya jej blisk; jak

potem, przyczona do Posyi, niiahi to sobie za krzywd. Gwatowno
wii-lkicgo ksicia Konstantego, naduycia i ukryto .starania ro.syjskii'li

urzduikóiw, jtizyly cigle to uczucie krzywdy. Z tego wyniky te tajuc

|Mtrozumie\\auia si i sprzysienia, o ktiirycli mowa bya w rozdziale po-

przednim.. Po za na.szym krajem, zdarzay si w l']uro])ie wypadki, kt<)re

iiywialy w nas i to uczucie ])<)krzywdzenia i nadziej, e si wybi zdo-

amy. Grecy, od czterecli.set lat ujarzmieni przez Turkóiw, i)o\vstali ])rzeciw

nim. Sprzyjaa ti-mu |iowstaniu caa l']uropa, p(unogi_\ mu nawet wielkie

mocarstwa swoinu okretaud (Amslia). i Turcya musiaa oddai- ten kraj.
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kttiry dzi jost iut'|)iKlli'u,Ifiii Ki()l(>st\vi'in (ircckifiii. Swioo, w tjin samym
roku l!S30 ]Mt\\.stiila iiiahi Hfliiia pr/.ociw l[(ilaiiilyi , do kt('iivj 'y,\ k(infi:res

wiedeski inzylaczyl. i /iiowii wyhila sio na iiie]iodlei;o. l'rzykhidy te

iimsiaiy silnie dzialai- na l'olak('»\v. Przecie pami icli iiiepodlej;loci Itya

tak wiea: jeeli o (Jrekacli wiat nie zapomnia, to o nich powinien le-

piej wiedzie i jiamita ; a jeeli tamtym ]>om(')i;l; to l'olacy maja nienmiej

|»ra\v do takiej yczliwoci. .Jeeli maa Belj^ia niosa i)owsta i zwyciy,
t<» czemuhy wielka Polska nie moi>la tego dokaza? Rachuby te byy
mylne. ]\Iy mielimy ilo czynienia z i?osy, tak wielk i siln, e jej si
wszyscy bali; nikt nie mia jej zaczepi, nawet jej si sprzeciwi. Dlatego

cho wszyscy nasz dol)r spraw widzieli i uznawali, nie Jij si za ni
nikt. Ale tego nie rozumieli ii, co u nas ])rzygotowali powstanie: myleli,

e te pastwa, które si owiadczay za (Arekami albo za Belgami, przez

sam sprawiedliwo, i>rzez sam honor, li<l nnisialy owiadczyt- si za

Polakami,

Te wic przykady niepodlegoci i>dzyskanej podnosiy nasze nadzieje.

Zachca te do ])owstania widoc tego, co si dziao w innych krajach.

Wosi ustawicznie zawizywali sjjiski ])rzeciw swoim panujcym. We l'ran-

cyi, w lipcu rocu 1830, jak wyej |)owiedziano, wybuclila rewoucya w J'a-

ryu. Zdawao si u nas w Polste, e ten nowy rzd i nowy knU lejiiej

od dawnego sprzyja bdzie spiawie narodów ucinionych jirzeciw rzdiun

nieprawym. Modzi Indzie (gównie wojskowi), kt(>rzy u nas powstanie go-

towali, liczyli na to, e z wojslciem rosyjskiem stojcem w naszyci kra-

jach dadz sobie rad; a nim nowe wojska z gbi Rosyi nadcign, to

ju i sprawa bdzie w znacznej czci wygrana, i obce pastwa li(hi mu-
siay za nami si owiadcza.

Rzecz trzymana ttya w^ najwikszej tajemnicy. Nietylko Rosyanie nie

domylali si niczego, ale z Polakitw mao kto wiedzia, e zanosi si na

l)liski wyliucli. Niektórzy wojskowi rosyjscy miarki )wali co i przestrzegali

Wielkiego Ksicia, ale ten nie wierzy, i wyaja icli tylko, e siebie i jego

niepotrzel)nie strasz. Wyl)uch powstania naznaczony 1)y na wiecziir "i^-go

listopada. Uoono taki jilan, e jedna cz sprzysionych uda si do

Belwederu (paacu, w ktiirym mieszka Wielki Ksi) i wemie Ksicia

do niewoli. Druga cze miaa wyprowadzi onierzy z koszar, pój z nimi

na koszaiy, w którycli stao wojsko i-osyjskie, napa je z nienacka, rozbroi

i wzi do niewoli. Trzecia cz miaa opanowa arsena, rozda bro
midzy lud warszawski, i powoa go do broni. Wszystkie te trzy dziaania

miay by wykonane ntwnoczenie. Hasem za miao by pod])alenie sta-

rego Ijrowaru na Solcu (jednem z przedmie warszawskich). Skoro zo-

bacz un, wszyscy maj i na swoje miejsca, i robi co im kazano.

Wykonanie si nie udao. Browar podpalono zawczenie, kiedy ledwo

l)y zmierzcli i luna zdaleka widoczn by nie mtiga, a do tego zapali si

ie, dymi i tli, a wielkiego ognia nie wydal. Nie dostrzegli te umówio-

nego liasla ci, co mieli uderzy na koszary rosNJskie ; czekali, a z tego wy-

niko, e gdy si piiniej roziiicli w miecie zrobi, ju to wojsko rosyjskie

byo pod broni i wzi si nie dao.

Tamotcgki. -Nasze dzioje*-. J
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Ci, którzy niieli i iia Belweder, na Wielkiego Ksicia, zobaczyli

haso i poszli. Byo icli razem omnastu. Poowa zachodzia paac z tyu.

od ogi'odu, druga z frontu, od zajazdn. Wai+ pdnili bagnetem, wyamali
drzwi, wpadli z krzylviem do rodlca paacu, szukajc Wiellviego Ksicia.

Nie znaleli go. W przestraclm schroni si do pokoju ony, i ta Td<ryla

go midzy swojemi suebnemi Icobietami. Na odgos strzaów zaczy te
spiesznie nadciga blisze oddziay rosjjskich onierzy, i spiskowi nui-

sieli wr()ci z Belwederu bez tego jeca, którego uj clicieli.

^^' tym samym czasie, ze szkoy Podclior\ch w pobliu belweder-

skiegcj paacu . wyszli uczniowie ])n)wadzeni przez ()ficer<)w, i z Ijagnetem

w rku poszli na Icoszary jazdy rosyjskiej. Zastali ju tycli ulauiiw na ko-

niacli. Uderzyli na nich, rozprctszyli; ale uani clio w nieadzie dojiadli

do Belwederu, do swego wodza AMellciego Ksicia. Podcliorowie udali

si do miasta — (Belweder bowiem ley na samym kocu Warszawy, od-

tlzielony od niej dug przestrzeni spaceiciw, zwanych alejami).

W miecie tnnczasem nie lula si zamierzony zamach na koszary

i'os>jskiej piechoty, bo ta wczenie jako ostrzeona wysza w jiorzdku

i udaa si do Wielkiego Ksicia: lepiej za to powiód si atak na arsena.

Piechota rosyjska sza na jego obron, ale jedna kompania czwartego

puku piechoty polskiej — (by to puk wyborowy, mia saw najlepszego

w caem wojsku) — odpara cay ])uk rosyjski.

Wojska rosyjskie cigay si do Belwederu, do Wielkiego Ksicia:
miasto byo prawie cae w rkach Polaków. Ale co bdzie, jak si skoczy
noc a przyjdzie brzask dzienny? Czy Wielki Ksi ze swojem wojskiem
nie uderzy na wojsko polskie? Zdawao si, e z rankiem rozjutcznie si
bitwa na ulicach ^^'arszawy.

Tymczasem stao si inaczej. Wielki ksi, czy tak straci gow
i iMzytomno, czy myla, e nie ma do siy, zgromadzi kolo siebie, co

Ijyo wojska rosyjskiego, i z niem stan za rogatkami. Warszawa )ya
woln, oswobodzon. Ale co dalej? Kto ma t spraw dalej ju-owadzic?

Kto dowodzi wojskiem? IModzi ludzie, kt('irzy pow.stanie sprawili, nie byli

znani, nie mieli ufnoci ani wpywu, izdzi nie mogli. Tein bardziej nie

byliby umieli prowadzi- wojny. To te Ijy ich najwikszy Ijd, e podnieli

spraw, kbirej sami podoa nie mogli, ster jej musieli odda innym. Ci

inni za, zaskoczeni niespodziewanym wypadlciem, w jego dol)ry skutek

nie wierzcy lul) mao wici-zcy, l)rali si do rzeczy szczerze, uczciwie, alf

mikko. W pierwszej chwili wzio na siebie ten obowizek kilku ludzi:

ksi Adam Czartoryski, stary Niemcewicz, ksi Lul)ecki minister skarbie

jenera Pac, jenera ksi .Micha Radziwi. Mieli (mi na razie i i)orz-

dek publiczny w miecie utrzyma'-, i od .szturmu onierzy rosyjskich je

ocin-onic.

Dowiidztuo uad woj.skieni ol)jl jenera Chloidiki, najtszy niezawo-
dnie z naszych liwczesnyci wojskowycli, ten, kbirego wszyscy ]iragnli.

.\le on ol)ejmowa ti» dowiidztwo nieclitnie i j)rawie zmuszony, l)o w do-

bry skutek tych wypailk<iw nie wierzy. Zoliaczymy póiniej, jakie z tego

wyniko ze.
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r.iidiKir iiii;ist;i, wojsko, hyy w unicsiciiiii radoci; nit' widziay znic-

iiawidzoiiyili Moskali. Ale ta rado bya bardzo iiii'|)ewii. ("osarz .Mikoaj
jiic przepuci pazem tof^o, vo stao si tej nocy: a czy zwyciyi- ^o zdo-
amy? Skutek wojny zawszt; niepewny: cói dopiero z nieprzyja<-ielem tak
potn\nn? Z tej oljawy wysza myl, eby wojny (jeei si tylko da) uni-

kn. Udali sic zatem czloidvowie te}.;-o tymczasowego rzdu do Wielkiei-o
Ivsiocia i owiadczyli, e jeeli cesarz wycofa z I^>lski wszy.stkie wojska
rosyjskie, jeeli przyczy do lvn')lestwa wszystkie dawniej zabrane kraje

polskie (to jest Litw i Ru), to rozpo-

czty rucli dalej nie j)(')jdzie i Polska pod

panowaniem Mikoaja zostanie. Wielki

Ksi Kon.stanty sam przyznawa su-
szno tycli da, ale owiadczy, e nie

moe rcz>', czy cesarz zechce je j)rzy-

j(". Skoczyo si na teni, e on jako

wcklz naczelny uwolni wojsko polskie

od przysieki: w zamian da, eliy

wojsk rosyjskich, cofajcych si pod je-

^•<» dow(')dztwem. nie zaczepiano; i tn

nni przyrzeczono. Potem ze swojem woj-

skiem odszed od Warszawy i puci
si w poch(>d ku Rosyi. KnUestwo Pol-

skie /{ostao samo, bez IMoskali.

Do Warszawy zacz)' teraz ciga
oddziay wojsk polsliich z r('inycli stron

kraju ; rzd tymczasowy przybra sobie

kilku nowych czonk(')w (midzy tymi

bardzo popularnego profesora l^elewela).

Rzeczy tak stany, e naleao prdko,
ranie i wszelliiemi silami gotowa si
do wojny, kt(')ra ju teraz bya nieuni-

knion. "Wszystko patrzyo tyllco na Clio-

pickiego. On mia t wojn prowadzi! On jeden poprowadzi dobrze, i moe
szczliwie.

On, kiedy go proszono, kiedy mu wadz nad wojsl^iem dawano, od-

powiedzia, e wadz przyjmie, ale nie nad wojskiem tylko: nad wszyst-

kiem, nad wojskiem i nad ki'''.!*^!!! • wadz nieograniczon, najwysz, je-

dyn, czyli dyktatur').

Chlopiclci" mia suszno. W okolicznociach, tak trudnych jak nasze

byy pod(')wczas, jiowodzenie zawiso w wiellciej mierze od tego, el)y jeden

o wszystkiem stanowi i rozkazywa, a inni eby go lepo suchali. Rozu-

mieli te to wszyscy, i na danie Chopickiego zgodzili si odrazu ; dali

') W starym Rzymie, w chwilacli welkiego niehez))ieczest\va, zawieszano wszystkie

urzdy wojskowe i cywilne, a cala wlailze powierzano jednemu, którego nazywano Dyktatorem.
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mu t dyktatur. Na uieszczce on, cho doskonay olnier/,, nie hy do
tgim fzowiekiem na to, by tak wadze sprawowa.

Jeeli jeg-o dyktatura miaa si uda, to powinien by sam ca wa-
dz dziery, sam rozkazywa. On zatrzyma obole siebie Rzd tymczasowy.

To jeszcze nic zego, Ijo ludzie, którzy ten rzd skadali, mogli tylko jego

rozJiazy wykonywa i pomaga mu, a nie zawadza. Gorsze byo to, e po-

leci! zwoa Sejm. W takich wojennycli czasacli cala sztuka i mdro
w tern, eby duo robi i bi, a nie gada nic. Sejm za kady musi ga-

da i radzi, bo od tego jest ; radzi, roztrzsa, nieraz si i spiera, z iirzthi

o wszystkiem clice wiedzie i we wszystko si miesza: a skutelc z tego

ten, e czasu traci si wiele, e wszyscy wiedz i gadaj o teni, co po-

winno jy tajemnic dla wszystkidi pr(>cz dowtklciiw wojslca; e ci radzcy

])osowie nieraz zawadzaj tym, co rzdzi i wojowa maj.
Tak stao si i u nas z tym Sejmem podczas w(»jny.

To by jeden bd Chopickiego. A drugi by gorszy. Mona Ijylo ])o-

wstania nie podnosi, na wojn z Rosy si nie naraa ; ale kiedy to si
ju stao, to naleao czemprdzej z czasu korzysta-, i zaium jeszcze ^li-

koaj mia czas nasa wielkie wojska na Polsk, napada na rosyjskie

oddziay, i naprzckl, dotrze do Litwy, do Woynia, i tam ])owstanie roz-

szerzy. AV pierwszych czasacli, kiedy i rzd i wojska rosyjskie byy w po-

pochu, popiech taki mógby im l)ai'dzo zaszkodzi, a nam bardzo do|>o-

módz. Oczywicie nie dao si to z]"obi z dnia na dzie. Trzeba byo wojsko

polskie z i'(')nych stron cign, nowycli ochotuik(')W uzbroi i trocli wy-

wiczy, skady l)roiii i ywnoci opatrzy: ale przy takim zapale, jaki

wtedy by, kilka tygodni l)yoT)y na to wystarczyo, a po pierwszyci jirzy-

gotowaniaci mona Ijyo i naprztkl. Tego Chlopicki nie zrobi. Nie wie-

rzy, eby wojna moga uda si szczliwie, i o tem tylko mjla, eby na

nieprzyjaciela w (jkolicach Warszawy czeka, tu go raz dobrze pobi, a po-

tem zaraz ukada si o pok<\j. Powiksza wic wojsko i wiczy je, ale

sta na miejscu. Ukadów pokojowycli tak pragn, e upowaiu poufnie

Ifsicia Lujeckiego, iby pojecha do Petersburga, i tam cesarzowi postawi

te same warunki zg(xly, które zaraz po wyljuchu powstania podawano Wiel-

kiemu Ksiciu w Warszawie. !\Iivoaj warunki odrzuci; da, eby I'o-

lacy zdali mu si na ask lub nieask. Skutku wic z tych pr(')b i stara
nie byo adnego, a bya strata czasu, z której lueprzyjaciel tylko skoi'zy-

sta, Ijo wojslca zljiera i Icu polskim granicom je posuwa.
Rozumiano to u nas, e si marnuje czas do dziaania sposobny; wiara

w Cldopickiego zacza saljn. Zdarzay si te w skutku tego i powta-

rzay si niej)orozumienia pomidzy nim a czoid<ami Rzdu, albo pomidzy
nim a Sejmem. On, gwatowny bardzo i w swojem zdaniu u])aity, uwagi
przyjmowa z gniewem; wymaga zupenego jioslu.szestwa, a nie rozka-

zywa nic. Z tycli nieporozumie wyniko, e Cldoiiicki jto miesicu zoy
t dyktatorsk wadz, kt(h"ej naprawd na nic nic uy. Wadza luijwysza
powr('icia do tego samego Izdu, kt(iry by ju-zed dyktatur, tylko pod

odpowicdzialuo.ci Sejmowi. Naczelne dow('idztwo nad wojskiem oddano
Micliaowi Radziwiowi. Ten, dobry jako podwadny jenera, na wodza na-



czelneRO zdoliwci nic iiii;il. Siiiii Ui c/.iil. i miejsce to in-y.yjl z n1»(i\vi;jzkii

tylki), lililtei;(i, e innego le|is/,ei;(i ji|icr;il;i lIll lil/jc nie liylo. ("llln|iicUi

przyrzci<l |)oniiij;iic mu i rii(i/.i(-.

Sejm tymcznsem iiioczyst;! iicliwiii:^ oiiiosii, e cesjiiy. i-osy.jslci MikuhiJ

i cay (Inni jego odpnd! od korony |ioi.skiej, i e Poiskn od JJosy si oil-

rywa i wraca do dawnej nieiiodlei^ioci. Ucliwalic- to i oi;losi('' Itylo lat\V(»,

ale wykona byo trndno. Siowa nie kule. Izby sejmowe nie |)ola liifew,

a nchwaiy nie zwycistwa. Mona liylo /. t ncliwal si nii' spieszyi', od-

oy i na iKiniej. ]'owzita i oi^os/ona |m> zwycistwie bylalty miaa tak
moc, e cay wiat i Ilosya sama byaby musiaa j uzna('-. Ogoszona przed

zwycistwem byii tyllco marnem sowem l>ez skutku.

Dziaania wojemu' rozpoczy si dopiero

w miesicu utym.
\Vojs<a polslcie nie ruszay si z |)0(l

Warszawy: rosyjslce przez ten sam czas zl)i-

aly si len niej C(U-az Ijardziej. Pierwsze star-

cie zdarzyo si dnia 14-go lnteg'0, pomidzy
jedn (ywizy polslc, prowadzon przez jene-

raa Dwerniclciegd, a caym Icorpnsem rosyj-

sldm pod dowiklztwem jeneraa Geismara,
pod Stoczlciem.

„Grzmi pod Stoczlcieju ai'maty"' — do

dzi dnia zostaa w jianiici na.szej ta piosid<a.

która ojiowiada, ja]v Kralcusy — (bez rozkazu

jeneraa) — porwali si jac wciekli, wpadli

na rosyjskie armaty, aatery zdobyli, i i'oz-

strzygnli zwycistwo. Ten pierwszy )()j )y
wietny. Wzitych jeców, zdobyte rosyjskie

dziaa i sztandary odesano do Warszawy. Dzi
i wyojrazi soljie trudno, z jakiem uniesieniem szczcia widziaa Indnoc-

stolicy te zdoljycze! Zapa r(')s; ocliotnicy pynli ze wszystkich czci Polsci

i formowali nowe puki — (przybywao ich wielu z Galicyi a midzy- tymi
wielu z wiejskiego ludu). Niewiasty urzdzay szpitale w wielu pulilicznycli

gmachaci i prywatnych domacli Wai-szawy i suyy rannym. Nadzieja

si wzmagaa; z ni ochota do wojny. Kiedymy icli raz ])obili, to jioii-

jemy i wicej! Istotnie, we trzy dni póniej, 17-go lutego, Skrzynecki sto-

czy bitw pod Doljrem z caym Icorpusem jeneraa Rosena . i wstrzyma
go w jego pocliodzie na Warszaw. 19-go lutego, pud Now Wsi, znowu
Dwernicki napad na jeneraa Kreutza, zabra nm trzy dziaa i dwiecie
ludzi niewolnika. Nie byy to wielkie, stanowcze bitwy, ale liyly Ijardzo

pomylne, cliluljue pocztlci wojny.

Tymczasem zbliaa si i ta stanowcza bitwa. Jeneial i)yl)icz, najsa-

wniejszy z rosyjslcich wodzów, niedawno zwycizca Tnil^ciiw. posuwa si
ku Warszawie na czele stutysicznej armii.

Naprzeciw niego wyszo wojsko polskie w sile -tli tysicy ludzi. Stay
te dwie armie na prawym brzegu AYisy, niedaleko od Warszawy, pod wsi

JENERA DWERMCKI.



Grochowem. Tu zasza bitwa, na wieki pamitna, bo cho nie skoczya
si stanowczem zwycistwem, to okryhi ohiierza chwa niezriwnanego

mstwa, a nieprzyjacielowi takie przyniosa st)-aty, e los wojny m<'ig by
po niej ol)r()ci si szczliwie dla naszej sprawy.

•2.j-go lutego, (t ('(smej zrana, zacz si wielki bój. Dziaa polskie day
ognia do korpusu i'osyjskiegn jeneraa Szachowskiego. Na ten znale, drugi,

jiity i sz(')sty pu]v pieclioty polskiej

uderza na Szachowskiego, który swoich

nie mia jeszcze czasu uszykowa do bo-

ju. Broni si dzielnie, rzuca swoj jazd
na nasz piecliot; ale napróino. Wknttce
cay korpus w rozsyjice cofa si w lasy.

albo gTznie w bagnach i idzie w nie-

wol.
G^y si to dziao na naszem lewem

skrzydle, ogromne siy nieprzyjacielskie

jiod dow('idztwem Rosena gromadziy si
naprzet;iw naszego .rodka. Cliodzio im
o zdoljycie niewielkiego olszowego lasku

na wzgórzu, kbiry dlatego by nuejscem

najwaniejszem, e w nim schodziy si
trzy gocice. Ktoby ten i)unkt ti-zyma

r„^^™Bce-.jr'.,»'-'>7»"-':.*i^ja^»
^v rku, m('igby nie dopu.ci do zcze-

'''^"'"
taflfte^ ''i" •'''? oddziaiiw nieprzyjaciela. Na t

^ Olszynk tedy skierowa Kosen cay ogie
swojej artyleryi, i puci na ni trzy dy-

wizyc wojska. Dwa puki polskie, trzeci

i si('idmy, odjiieraj ten nawal po boha-

tersku, ale nieprzyjacielowi i)rzybywaj

coraz nowe posiki; przemóidz ich nic

sitosi'iVt, zdaje si, e te dwa i)ulki legn, i Itwa bdzie ])rzegran.

W g(twnym sztabie jiolskini. w<'i(lz naczelny Radziwi nie wie co po-

cz. Ale jest ])rzy nim na .szczcie Cldopicki. Jak przyrzek go ws{)iera,

tak dotrzyma. Bez nnmduru nawet, w surducie i w kai>eluszu, siada na

k(mia i prowadzi bitw zamia.st naczelnego wodza. Jeneraowi ymirskiemu
I»osyla rozkaz, eby ze swoj dywizy szed na Olszynk, cho('by miaa
caa pa co do nogi. ymirski idzie, sam pada miertelnie ranny, Olszyidei

niezajnmjc. Wtedy Chlopicki wysya na pimioc Skrzyneckiego. Puk czwarty

(pod dowóidztwem Bogu.sawskiego) i <'>smy, ze Skrzyneckim na czele, maj
uderzy na Olszynk. Dziaa rosyjsleie wal ze wzgiirzy, j)ii'cliota |irzyj-

muje jiaszycli ogniem nitowym — oni nie odpowiadaj nawet, nie strzelaj,

tylko z iiajcontMi liagnetami id naprziid. Nieprzyiaciel nie moe wytrzy-

ma nataicia, cofa si, Olszynka znowu wzita.

Wtedy Dybicz, witdz naczelny rosyjski, nakazuje nowy atak. .\rtyle-

rya jego pray liaterye jHilskie i zmusza je do milczenia, a |iod jej zason
w trzech kolumnach jiosuwa si jiiechotij. .\le ta si»otyka si z dwoma ko-



liimiiaini jinlskitMiii — jedn dowiulzi Skrzyin-cki , dni^ sam Clilopicki.

(Idpiir hyl tak silny, po odpor/f pocii;- tak szyliki, e cala losyjska pif-

cliota w puch rozlta uciekaa en sil, i K-dwo za lini olnonn swoich ai-

nuit dala si oticeroni zatrzyma. (Idyljy teraz p()i;o, wojsko rosyjskie li\-

loby zniszczcme do szcztu. Ale piechota, zbyt wysilona tem, co ju dokazala,
goni nieprzyjaciela

--^
/ ^

nie moiila. .lazdy nie

przyprowadzi jene-

ra Lubieski, thi-

maczc si. e Ra-

dziwi nie dal iini

tei;'oi'ozkazu, a Chlu-

picki nie jest wo-

dzem naczelnym.

Nieprzyjaciel w sku-

tku tego zd<dal uszy-

kowa si na nowo.

Idzie do ataku na

(llsz\"nk po raz

czwarty. W tej sta-

nowczej chwili pka-
jcy granat rani

Chlopiokiego w obie

nogi. Nieprzytomne-

go odnosz go o-
nierze po za ogie bojowy: wojsko zostaje bez komendy! To nieszczcie

sprawio, e bitwa nie bya wygran. Nieprzyjaciel nabra ducha, i puci
swoj jazd w nadziei, e, iii wojsko polskie rozbije. Pomyli si! Wojsko
nietylko wytrzymao wcieky napad konnicy, ale puk jej jeden, wyboi-owy

puk kirasyeritw, zwany Xieziryci^o/)ijiii. znioso tak, e go wcale nie byo.

Kto nie pad, ten si dosta do niewoli. Ale ta klska kirasyeniw nie mo-

ga ju Ijitwy na nasz korzy rozstrzygn. Nieprzyjaciel si cofn, ale

w porzdku. Nasze wojsko take zbliyo ku Wile i Pradze. My mielimy
straty w zabitych i rannych przeszo pi tysicy: nieprzyjaciel sam przy-

znawa, e straci czternacie tysicy ludzi.

Waleczno bya taka wspaniaa, e po wieki wieków Polak moe
by dumnym z bitwy Grochowskiej. Ale nieszczcie byo niwne chwale;

l)o gdyby jazda Lul)ieskiego bya na czas stana na miejscu, gdyby Cho-
|'icki nie by odebra rany i móg by dalej dowodzi do koca, kto wie,

moe nie ta jedna bitwa tylko, ale caa wojna byaby si .skoczya inaczej.

Z tych powodów wietna l)oliaterska bitwa pod Grochowem nie bya
zwycistwem, nie skoczya si klsk nieprzyjaciela.

Radziwi, ktiay sam od pocztku przestrzega, e na wodza naczel-

nego zdolnoci nie mia, teraz zoy dowtklztwo. Powierzy je Sejm Sla"zy-

neckieum, który po wietnym boju pod Dobrem i po swojem zachowaniu

si pod Grochowem, cieszy si wielk saw u wojska i u narodu, i zda-
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wa si najdzieluiejsy-yiu z ('(wczesiiyeli jfiieraiiw, Cliopieki, ranny, poje-

chii do Krakowa, i do dalszej wojny ju nie nalea ').

AVypadek l)itwy Grochowskiej osabi znacznie zaufanie ogtUu do wo-

dz/pw ; ale tak .znowu podni('isl zaufanie do wojska, do dzielnoci i mstwa
onierza, e duch nie upad l)ynajnniiej : owszem za])a si podni()s, a oclio-

tniloiw do wojska przybywao coraz wicej. Doljiy skutek wojny zdawa
si moliwym. Ale zalee musia oczywicie od doljre^o planu dalszych

dziaa wojennych i od szybkiego sprystego wykonania tego planu. Naj-

rozsdniejszem (i koniecznem) zdawao si odwr('ici siy rosyjskie od War-
szawy i ]'ozdzieli je. A^' tym celu mileao z g()wn si zasania War-
szaw, a korpusy rosyjskie, cigajce z gbi cesarstwa, napada i bi po

kolei, zaiiiniliy zdoay zczy si w jedne wielk armi. Pr('icz tego za
oddzieli od wojska polskiego dwa korpusy, i wysa jeden na Woy
a <lrugi na l.,itw, el)y tam ])owstanie szerzyy i nieprzyjaciela zatrudniay.

Do sztal>u ]»owoa Skrzynecki dw('icli jt'nera(')w, najl)ieglejsz\'ch w .sztuce

ukadania planiw wojemiych, Chrzanowskiego i Prdzyskiego -). Dwernicki

dosta rozkaz, el)v z jednym korpusem przez Lubelskie szed na Woy.
Wyjirawa na I^itw gotowaa si pod dowództwem jeneraa Gieguda.

Skrzynecki sam nie spodziewa si szczliwego koca wojny, i radby

iiy alio z wodzem rosyjskim ukada si o pokttj, al1)o z iunemi pa.stwa-

mi euro[)ejskiemi o iiiferirc/icj/f, czyli porednictwo midzy Polsk a Rosy.
Ale w pocztkach swego naczelnego dow(')dztwa, ]>rowadzil wojn dobrze.

Gdy po Ijitwie Grochowskiej Dyljicz zamiast przypuci sztiu-m do AYarszawy,

ullc si i odstpi od Wisy, postanowi nasz wódz naczelny uderzy na
niego, zanim inidejd nm oczekiwane posiki z Rosyi. W tym celu niespo-

dzianie, w najwikszej tajemnicy wyprowadzi wojsko w nocy z W^arszawy,

cign to, kt('ire za Warszaw stao [)o r()uycli miejscach, podstpit pod

oliiz moslciewski, i o czwai-tej rano (^^l-go marca) we rod Wielkiego Ty-

iiiKhiia , zacza si Ijitwa jiod Wawrem i Dbem Wielkiem. Bitwa ze wszyst-

kich w owej wojnie najmilsza, najpikniejsza, bo najzupeniej zwyciska.

Dybicz rozdzieli by swoj armi: diodzilo o to, eby tak rozdzielon

na|ia(hi po kolei, korpus za korpusem, i znosi. Stao tak osobno od armii

(h\a korpusy, Geismara i Kosena : na te miao wojsko |iolski(> uderzy.

(ieisuiai' stal pod wsi Wawrem. Noc i we mgle, jirzeszla kolo niego

cicho (lywizya jeneraa Rybiskiego, i zaja nui ty, zaniui si sposti"zeg.

Napadnity z tylu, o zuderzchu , Geismar zacz w nieadzie broni si
i szykowa, kiedy z drugiej strony, od frontu, napad na niego jniikownik

Kicki na czele Mlan(')w. W kilka godzhi korjjus ro.syjski rozbity byl zupe-
nie, ze .strat dwctch tysicy ludzi i czter(>c]i dziai.

Korpus liosena stai jiod wsi Dbe Wielkie, w jpoliliu Wawru; lii^zyi

;{(;.()(»() ludzi. Napadnity zrazu przez dwa tylko ])ulki polskie, l)roni si
tak. e si z nuej.sca ruszyt- nie (hil. Wiecz('>i" si zlilial; w(m1z naczelny

ju myla, e nie zilola uiepizyjaciehi spdzie z Jiohi, i wydal i'ozkaz, eliy

') Mifszkal odbd stale w Kriikowic, nil/.ii' i iiiii;iil we W i/ciiiii r. l.Sj4.

'; W i/iTiiiiki obacz na str. 8G.



pnlki zostay przez noc kady na swojeni niiejscu. Ale sawny pnk
czwarty sta w l)ocie. Jciio (low(')(lca , [niicownik Boo>isl;twski, i)owie-

(Izial, e oni nic kaczki, w Mocic sicdziei' nie hila. ale ["'jila nninwa na

wzg()rzacli, t-dzie sto-

j Moskale. Sformo-

wa ])uk, zakomen-
derowa ^.^larsz" —
i puk tak niespo-

dzianie , tak wcie-
kle natar, e nie-

]>rz}-jaciel zacz si
ciwia i cofa. Wi-
dzc to SkrzjTiecki,

nie móg dzielnego

puku zostawi w nie-

l>ezpieczestwie, po-

sa mu na pomoc
jazd. Poszli sti"zelcy

konni i uani: aity-

lerya zacza na no-

wo strzela do nie-

przyjaciela. Ciemno
ju byo: nage na-

tarcie, huk armat,

tak strwoyo Mo-
skali,e zupenie go-
w sti"acili. Rt)sen

szykowa i wysya
oddziay przeciw Po-

lakom, a jego wa-
ni onierze brali

te oddziay za Pola-

k<>w i tumnie przed

nimi pierzchali. Ar-

tylerya rosyjska cz-
ci ucieka , czci
daa si wzi: ja-

zda cofajc si wpa-
da na puko\\'nika

Dembiskiego, ktiu-y j rozgromi do reszty. W zupenej ciemnoci, koo
9-tej godziny wiecz('>r skoczya si Itwa. Noc przeszkodzia pogoni za nie-

przj-jaeielem.

Sze tysicy zabitych i wzit\ch w niewol, trzynacie armat, dwa

sztandary, mncistwo broni i amunicyi: takie Ijyy straty rosyjskie dnia tego.

Rado ]>olska bya taka, jak jeszcze nigdy. „Oddawna Warszawa nie olj-

chodzia tak rozkosznie wit Wielkanocnych", pisze jeden z historyktiw

Tamoiciki. -Nasze dzieje". lU
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powstania. „Pd iiroozystem naln)est\vie w Katedrze, ]iii imtcesyi, nast-

pio Te Detim. Kapani i lud ze zami oddawali dziki WszeclinuHnemu

za dane zwycistwo. onierzom do obozu wysano tysice szynele i koa-

czy, beczek z winem i piwem. Widok zdoljyczy obnoszonycli jio ulicatli.

i jec»')w rosyjskie!). Ijudzi najpikniejsze nadzieje".

Zdawao si, e teraz wiklz naczelny skorzysta ze zwycistwa i nie da

nieprzyjacielowi spokoju. Z podziwieniem i z pewni ol)aw zobaczono, e
kroki wojenne jako nie id na]'rzr>d. a czas si traci. W Skrzyneckim znowu

odzywaa si oljawa o dal.szy los wojny,

i zaczynaa l>ra gt'ir. Nie prt'ibowa is(''

uaprz('id, a przynajnmiej nie do ranie
i szybko. ^Mirno to odni('is jeszcze jedno

jiilcne zwycistwo, ]»od Iganiami (10-ii<t

kwietnia). Wzi trzy tysice niewolnika

i cztery armaty. Odznaczy si tam gii-

wnie jenera Prdzyuslci, kt()ry w pocz-
tku bitwy zaszed tyy nieprzyjacielowi,

a ze swoimi znajdowa si w wiekiem nie-

))ez])ieczestwie; i pukownik artyleryi

(pi')niej jenera) Bem. Nisi oticerowie

i onierze bili si, jak zawsze, jak lwy.

Na nieszczcie by to koniec jiowo-

dze. Korpusy rosyjskie zmierzay z r<'i-

uycli .stron ku Warszawie. Jeden z nicli,

jeneraa Kreutza, idcy |»rzez l.,ubelskio,

mia by zatrzymanym w ](ocliodzie jny.ez

jeiieiala Sierawskiei;i); ale bitwa (jhmI Kamierzem) wypada le. ICreutz licz

przeszkody nniii si |)rzyblia do Dybicza. Dwernicki do.sta si na Woy;
laz nawet pobi nieprzyjaciela ]iod lioremlem. Ale gdy zobaczy przed sob
przemakajce siy rosyjslcie, nie mia uderzy ani jn-zyj Ijitwy, cofa si

,

a do.szed do granicy galicyjskiej: a gdy Aoskale krok w krok za nim
po.stpowali, ju-zeszed t granic, i by przez wojsko austryackie rozbro-

jony. W ten sposól) nietylko przepady Icorzyci, s{)odziewane z pi)wstania

na Woyniu, ale znaczna cz naszeg(j wojska bya stracona.

Wyprawa na Litw wysza, i zrazu wioda si szczliwie, .leneral

Cliapowski d<»tarl a pod samo Wilno, które osadzone .slalj zaog rosyj-

sk, atwo mogo byt- wzitem. Ale Cldapow.ski nie móg uderza l)ez roz-

kazu swego zwierzchnika, dowiklcy caej wyprawy, Gieguda. Czeka na

ten rozkaz, .sta jtod Wilnem trzy dni. Wysya jednego adjutanta po dru-

gim do (Gieguda, eby zda sam czeniju-dzej, albo przynajnmiej e))y

nni da rozkaz uderzenia na miasto. Przy.szed nareszcie (iiegud. .\le jirzez

te trzy dni zalog;i rosyjska miaa czas ])oi»rawi szace, cign po.silki,

i czekaa .szturnni l*olid<<'iw w .sile przemagajcej, pewiui e go odeprze.

Sposolmost- zdobycia Wilna bya stracona!

A tymczasem do obozu I)yi)icza pod War.szaw zbliay si coraz bar-

dziej nowe siy rosyjskie, mianowicie gwardye (wyborowa cz wojska).

JENERA DEZYDERY CHAPOWSKI.



ktiiri' (csar/. Afikuhij z Pctcrsbiir;:! na ikhikic przysya, fay dalszy Ids

wdjiiy i TdlsUi zalfa od tt'i;((, cliy aniiii' I)yl)i(za iiU'zlyt siln, a nastc-

pnif te i;\vardyt', atakowa' i poliir, zanim zdoaj si(j zczy.
'I'aki(' hylo iiowszccinii' oczekiwanie, i taka na<zicja. 'l'o /.as l)\lo wicl-

lvini iidcni Skrzyn('ckici;-o. e spo.soljny czas iirzcpiiscil. tych si iMi'|irzy-

jaoiclskicli z osolma nic najiad i nie przeszkodzi im zczy- si z scjlt.

Wtedy l)yy onejntak wiekie, e wojsko polskie pokona icli nie mofijo.

Wtedy wypada (-.'(i-ii-o maja) l)itwa jtod Ostrok, dla jiolskiei^o ora
i sprawy nieszczsna. Trwaa ona cay dzie, mstwa i powicenia hyo
w niej moe wicej lu kieclykolwiek. Ale skutkn nie liyo! Nieprzyjaciel

mia nieniwnie wicej wojska, i wkoeu zwyciy. Straoili.my w tym dnin
siedm tysicy ludzi; najleji-sze pnlci, midzy temi sawny czirarfi/ jtieclio-

tny, miay ledwo poow swoicli ludzi. W oficeracli straty Ityy i liczne

i liardzo dotkliwe. Zi;in jenera Kamie.ski i dzielny pnlcownik Kicki,

i innycli wielu. Wraenie tej przegranej Ijyo okro])ne i zgulme. W wojslcu

i w naTodzie nadzieja slajla. Powetowa poniesione straty, formowa nowe
puki, nam l>yo ju Ijardzo trudno, a nieprzyjaciel mia ogromn armi,
i miigl sohie z gl)i Rosyi sprowadza coraz nowe posiki.

Od l)it.wy Ostrockiej zaczy rzeczy i le. Byo jeszcze wojsko i liylv

Ijoje, l)yla i cli i odwaga w onierzu, ale nie Ityo ju tej, co przedtem

nadziei zwycistwa, i nie Ijyo zdolnego dowiulztwa.

l)yl>icz nie skorzysta ze swego zwycistwa tak, jakijy Ijy nu'igl. Nie
poszed na Warszaw, lct(')ra w poi>oclm atwa Ijya do wzicia, ale si
cofn. .Moe przyczynia si do tego ciolera, silnie w woj.skn rosyjskiem

grasujca, z której te sam wkritce umar '). Ale jego nieczynno i mier
nam na doljre nie wyszy. Jak zwykle u ludzi — a c() dopiero u Pola-

k('iw! — po klsce zaczy si skargi i nieporozmuienia, wzajemne wyrzuty

i oskarenia. Jeneraowie podwadni tracili zaufanie do SIcrzyneckiego i do-

szli do otwaiiej z nim nieclici. Wojsko czuo, e Ijylo le prowadzone,

i stracio ufno do jenera(')w. W Warszawie, w Icraju caym, zaczy si
szemrania na Skrzyneckiego. Zapa, niedawno jeszcze wiellci, sabn, a po-

czynao si zniechcenie i niezgoda. Korzystali z tego ludzie pnini a mao
warci, jacy s zawsze i wszdzie, i zawsze siebie kosztem dmgich wynosi
lul. AV niejtowodzeniach i zaniieszaniach Ijywaj oni szczególnie cz\Tini,

Iio atwo im w mtnej wodzie ryl ty owi. Rozpuszczaj skargi, po czci
suszne, [todlcopuj powag drugich, a daj do zrozumienia, e gdyljy oni

byli u steru, to wszystko byoljy inaczej i lepiej. Takim czowieldem Ijy

wtedy w AA'arszawie midzy innymi jenera Krukowiecki. S znowu cae
szajki ludzi l)urzliwyci a przewrotnych, ktt'irzy w takich nieszczliwych

wypadkaci podnosz gow, rozcliodz si midzy ludem, thimacz mu, e
je.st zdradzony: a naprawd chc wywoa rozruch, gwaty uliczne na to,

l)y sami w nicli na wierzch wypynli, rzdzili i ol:)lowli si. Byli tacy

i w Warszawie, i po ])]-zegranej Ostrocciej liitwie zaczli swoj zwyk

') Pierwszy raz zjawia si wtedy w Eiu-oj)ie ta stni.szna choroba. Przyniosy j wcijska

rosyjskie. Jeszcze jedno dobrodziejstwo, które wiat Rosyi zawdzicza.



robot. Sowem miasto i wojsko za<zlt» l»y w nieadzie: nie wiedziao,

li:ogo snolia, Icomn wierzy, co rolji.

Na domiar zlei>o wyprawa na Litw skoczya si nieszczliwie. Gie-

gud nietyllco Cliajjowskiemu przeszlcodzil do wzicia Wilna, ale dalej tak

niendobiie rzecz prowadzi, e prawie bez bojn da si wojskom rosyjskim

%\ypchn do Prns. Tn znown rozbroili Pi-iisacy cay ten oddzia, .eden

tylko jenera Dembiski na czele 4.000 Indzi zdoa si wymkn, do

Pnis wepclm si nie da, i z rzadk zrcznoci i walecznoci tak si
ogronmym siom rosyjskim wywija, e
z tymi ludmi szczliwie do Warszawy
si })rzedarl. Rado z jego powrotu bya
\\ielka, Ijo i wojska troch przybywao,
i on sam okaza si tak dzielnnn, i
przy[iuszczano, e moe potrafi dobrze

calem wojskiem dowodzi i si)raw je-

szcze uratowa. Ale przegrana na T^itwie

sya. wielkiem nieszczciem. Korpus
trzydziestu tysicy Moskali, który tam
sta, nie potrzebowa ju Litwy broni,

i poszed ku Warszawie.

Po mierci Dybicza dowództwo nad

wojskiem rosyjskiem obj Paszkiewii-z.

Nie spieszy si. Sta dugo na miejscu;

za]>ewne namy.al si, gdzie nm bdzie
najdogoduiej przyj bitw.

Warszawa spodziewaa si oble-
nia i gotowaa si do obrony. Groma-
dzono ywno, sypano szace. W obozie

pod Bolimowem tymczasem Sla'zynecki

czujc, e coraz jardziej iifno traci

,

zoy dowództwo. Na jego miejsce mia-

nowa Rzd Dembiskiego. Ale po takiej

.stracie czasu, [lo takicm wzmornieniu nieprzyjaciela przez gwardye i ])rzez

korpus litewski, poradzi byo ju bardzo trudno. Paszkiewicz zdolal bez

adnego oporu postawi o kilkanacie mil Tia pi)lnoc od Waiszawy pi('' mo-
st('»w, i ])o tych mostacli wojsko swoje na lewy Ijrzeg Wisy bezpiecznie

i s[)okojnie ])rzepidwadzi.

Teraz oblenie AVar.szawy stiilo si ju uiccliylnifui i Idiskieui. W lu-

dnoci rosa roz[)acz na widok sprawy straconej, na myl o tjcli zgrozadi,

jakie si niel)awem zacz mog, jak dziki mciwy wn'>g zajmie Warszaw.
Z tej roz]taczy skorzystaa ta szajka zych ludzi, o kti>r\ili wyej bya
mowa. Zacza coraz 1»ardzit>j jmdburza, jtrzy, w lud wmawia, e je-

neraowie, e iJzd, zdradzaj .spraw, a skrycie .Moskalom su. Lud, zl)yt

czsto hitwowicniy, czu ywo nieszcz<-ie ojczyzny, ine rozeznawa dobrze,

kto winii-u a kto nie; doprowadzony do szalu prawie |irzez tycli podszczu-

waczy, da si uy za narzdzie niccnycli i l)ru(biy(Ii uczynk(')W. IMctua-



— 77 —

tefio sierpnia, w sam d/ic Wiiicliowzicia INfatki 15i)sl<ici, tiiiiiiy liid/.i

ii\vii'(l/-i()iit' i |ini\\a(l/.niii' in/c/. iimiiMiiaiiycli |ir/,y]aci('il Imlii, a iiapniwtii'

przez TUi'j;-()(iy,i\vv(li i pndlycji, zac/.ly pi-/el)iei;a('- miasto, szukajc Z(irajci'>\v

iiiiiitMuaiiycli, cliy icli wiesza i tern wieszaniem inl)y fatowai- ojczyzn.

Powieszono kilkuna.stn Indzi hez sdu, hez dowudu winy. midzy iiuiyuii

jeneraa .laid-:owskiei;d, Ut('iry moe zawini! tem , e nic t^io w hitwacli

dowodzi!, ale zdrajca ni^dy nie li>!. Na poeiecli i na cidulie wai'szaw-

skieg'o lu(!u powiedzie'' soliie moemy, e on do tej niecm^j s|ira\\ > nie na-

lea. Lud ]>i'awdziwy i uczciwy, rzemielnicy, czelad, ulmdzy wyrol)nic>'

nawet, nie zmazali rk krwi. Za i;losem wiclii'zycieli .sz!\ tylko takie

mty i szumowiny. Indzie Ijez zaj<'ia, licz zawodu, iin')niaki i szulirawcy.

jacy wr(')d kadej ludnoci znajdowai- si zwykli, ^[order.stwa te nie zday

si naturalnie na nic, a na dol)r spraw rzuciy brzydk plam. Sprowa-

dziy te o-or.szy niead i upadek duclia w Warszawie. Gwaty i mordy

trway wprawdzie tylko dzie jeden ; a nazajutrz rano w.szed do Warszawy

jenera Dembiski z wojskiem, i luirzyciele nie mieli ju wszczyna('' roz-

ruc]i(>w'. Ale miasto byo przeraone tem, co si stao, Rzd l)y rozpdzony.

Miejsce jego zaj jenera Krukowiecki, kt('iry przez oaly czas wojny naj-

wyszej wadzy pragn ; a jak jej uy umia, to zaraz zol)acz\-m\-.

Paszlciewicz, przeszedszy Wis, zblia si pimiau do Warszawy.

Oblega jej i szturmu przyjKiszcza nie chcia; ba si silnego oporu, nie

by pewien, czy miasto zdobdzie. Przysa jednego ze swoici jenera(')W

z warunkami ukad()w; chcia, eby si miasto poddao. Sejm, kt()ry zawsze

obradowa, odrzuci te waruiUci. Istotnie miasto mogo si Ijnmi; w wojsku

i w ludnoci by jeszcze tald ducli i zapal, e nieprzyjaciel nv')g ponie
klsk pod murami stolicy. e si tak nie stao, to wina Krukowieckiego,

który si do dowództwa ]-wa, przyrzek e Warszawy wzi nie da, a obrony

jej ani przygotowa, ani prowadzi nie umia.

Szóstego wrzenia, rano, Paszkiewicz zacz przypuszcza szturm do

szaców. Dwiecie armat rosyjskich zaczo wali. Pod ich oson piecliota

sza na szace; nai)rzód na dwa usypane pod Wol (na tem samem miejscu,

gdzie niegdy od1)yway si elekcye ki-(')lów). Jeden z nicli, kiedy ju nie-

przyjaciel liy blizko, wylecia w powietrze. Dowódca, Ordon, ])odpali pro-

chy nlcryte pod ziemi, i wszyscy, ol)legajcy i obrocy, Moskale i Polacy,

znaleli mier w tym wybuchu. Drugi szaniec zdobyli, ale po obronie tak

dzielnej, e caa polska zaoga tego szaca polega co do nogi. Potem mieli

drog otwart do Woli. Ale przed t by now>- szaniec, najwikszy ze wszyst-

kicli. Broni go stary jenera Sowiski, kulawy, o drewnianej nodze. Trudzi

nie mia dosy do obrony, ale przez dwie godziny w p()ttu-a tysica ludzi

odpiera ])iechot i jazd rosyjslc, i wytrzymywa ogie armatni. Wreszcie

z boai zaszed jeden oddzia ros\jski i wdai- si do rodka. Szaniec V)>

sti-acony: resztki obroc<)W skupiy si na cmentai-zu. Krok za krokiem

musia nieprzyjaciel ten cmentarz zdobywa. Naszych Ijyo coraz mniej,

garstka tylko zostaa przy ycui; ta z Sowiskim schronia si do kajdicy,

i tam si bronia. Nieprzyjaciel wpada, po trnpacli onierzy dostaje si do

otarza. Przed otarzem siedzia stary Sowiski, Iay jak gob, z karabi-



luMU W rku. „Poddaj si jenerale", woaj oficerowie rosyjscy. Sowiski
w (i{l|Miwiedzi ]>cliii bai^-iieteiu iiajliliszego onierza — potem sam poleg....

Teg-o dnia, G-go wrzenia, stracone Ijyy najwaniejsze szace ohronne.

W miecie, w Sejmie, popoch. Co pocz? czy si ulcada o iKiddanie!-'

Wojslco i miasto cic si broni: Sejm i prezes Ezdu (Krukowiecki) chc
si nlclada, ale nie mi znowu wzi na siebie tej odpowiedzialnoci i pod-

pisai- idclad()w. Nazajutrz, 7-go wrzenia, z drugiej strony miasta nowy
szturm; Dembiski od]era go dzielnie. Nieprzyjaciel wdziera si na wa
miejski, cofa si raz w nieadzie, idzie znowu do szturmu olirony ju
nie spotylva. Wojslco dostao rozkaz zajjrzestania bitwy, i j)rzepr(twadzone

zostao na Prag.
Krukowiecki wysa do Paszlciewicza jeneraa Pi-ailzyskiego z listem,

w ktiuym wyraa poddanie si cesarzowi jNIikolajow i.

Warszawa bya wzita!

IJy jeszcze jeden korpus wojslca, jiod d(>W('i(lztweni jeneraa Ramorino

(Wnclia z iKicliodzenia), kt(')ry pomidzy Warszaw a Brzeciem Litewskim

wstrzymywa idcego l<;u AYarszawie jeneraa Rosena. Raniorino, na wia-

domo II olieniu Warszawy szed jej na odsiecz. Ale gdy si dowiedzia

o do<onanej ju kapitulacyi, zaniia.st uda si do ^^o(llina, gdzie reszta

wojsica liya zgromadzona, zacz brzegiem Wisy cofa si Icu ])oudniowi.

Postpowa za nim rosyjslci jenera Riidiger. Ramorino czy przez nieudol-

no, czy jak inni sdzili ]irzez z wol i zdrad, nie priibowal si l>roni('',

a wreszcie^ znalaz .si pod Zawiclio.steni, na galicyjski(>j granicy. Przeszed

t granic, i tu zosta roz])rojony.

R(')wn(iczenie to wojsko, l<t('ire wyszo z Warszawy, cigno ku Mo-
dlinowi, t\\ ii'i(lz\ ti-zynia-nej przez pols< zaog. Sc^jni, <t('iry z Warszawy
przeni('isl si do Zakroczymia, i tam oliradowal, mianowa wo(zeni i\aczel-

ii\ui jeneraa Ryl)iskiego. Ale ten nowy wtklz nietylko sprawy, ale i sawy
nie |io|)rawi. Prawda, e w trzydzieci tysicy, i |io wziciu War.szawy,

trudno l)ylo myle- o zwyciztwie: ale mona liylo przynajnuiii j pr^zegrai^

z honorem. Zamiast tego, wojsku kazano isc kw |iruskiej granicy, iez wy-

strzau; a nareszcie pewnego dnia musiao te granic |irzejs('\ i tam iroii

zoyi'-.

'"ak si skoiiczyhi wojna ro<u ls.'',l.

0-owie<. ktiify w tej wojnie suy ja<o pi'osty onierz, i pod War-
szaw si >i, zmary w roku \X'X2 Pawe i*o|ue, tai^ uiilwi w jednem ze

swoicli |»isui o (iwczesuem wdjsku ]iolskieni:

„Wiitpi, czy kiedy <-o podolinego w Polsce widziano, ja< wojsko roku

„18.'51. Szed dziedzic, szli jego synowie i wocianie, z ochota, liez przyimisu,

„l)ez nawoywania, na ocliotuika. Wyrobio si z tego wujsko niezrriwnaiu-:

„nic w.spaiiialszego, jak (wczesny |irosty onierz. Nie wiedzia o sronni-

„ctwach, nie .szuka zaszczyt('iw, ale mia polskiego ducha, i ten w nim
„ciidiiw dokazywa. Czasem, i to nierzadko, nie dopisaa komenda; ale o-
„nierz gdzie i kiedy si cofn ^ On ui-atowa honor pod ( ).sti'olka, a pod

„Warszaw kad si trupem jak zioe na lanie, w poczuciu mioci < >jczy-

„zny i ol>owizku. i'o dwiici tysiai-acli lat z giua wspominani) l>itw sta-
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..ryili (Irt'k<')\v z TVrsaiiii |io(l T('niin|>i!;mii; nii' iimiojs/.a bya Dliara i ikI-

„waiiii iia.szt'!ii> onierza. {lorkiiMiii Izami plakac nam trzt-lia. i' sii' taki

../.cihiicrz zmaninwal."

Dlaczego z takicni wojsl^icm ta wojna sknni-zyla sir lf? Ktn trniii

winien? Wszyscy — npitirz nlnieiza. Nainziid ci, en jiowstanie midzy suh
nli>\li. a na iirawd iii> nie przyiintowali. ()l)inyleli i przyiiotowali wyljncli,

WOJSKO POLSKIE Z R. 1831.

pierwsz chwil powstania: a en potem rol)i. jak wojn ])rowa(lzi, kto

ma j prowadzi', kto rzdzie — o tein nie pomyleli, teg-o nie przygoto-

wali. Z tego wyniko to zamieszanie, ta niepewno., ta strata czasu, w po-

cztkach powstania. Dalej winien, i bardzo winien, Chnpicki, e kiedy raz

najwysz wadz wzi, to jej sam nie dziery, a nieljawem j zoy.
Winien, e zwoa Sejm, zamiast sam rzdzi; winieTi, e duo cza.su straci

i nieprzyjacielowi da si wzmocni, zamiast i naprzikl. Winien Sejm, e
gada, radzi, i myla, e gadanie .stanie za dziaanie, a ucliwala za zwy-

cistwo. ^^'inien Skrzynecki, e wojsk rosyjskich nie uprzedzi i nie rozbi,

zanim si poczy zdoay. Winni ci, co z zawici czy pri')noci rwali si
dn wa<lzy. jak I\rukowecki, a w niepowodzeniu zamiast si skupia i czy,
jtrzyli tylko, i drugicli oskarali o zdrad. Winni i ci poktni, iikiyci

liuizyciee, co od pocztku do koca szerzyli i utrzymywali nieufno i nie-
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ch \vsz\-stkioli przeciw wszystkim, a w kocu gwaltaiiii i moi-dami czyst

spraw splamili. Winni jeneraowie, czci niezdolni, czci opieszali i ol)o-

jtni dla sprawy, jak Giegud i Ramorino. Ale wszyscy oni byliby lepsi,

nie byliby mogli bdzi, a lylil)y i umieli bi si i zwycia, gdyby ci,

którzy powstanie gotowali i zaczli, byli midzy sob mieli jednego dziel-

nego czowieka, zdolnego wojn prowadzi, albo gdyby takiego byli za-

wczasu do swoich zamiar('iw skonili. Z dzielnpu czowiekiem na czele,

z szybkiem dziaaniem wojennem, i)Owstanie mogo od pocztku i lepiej,

a po paru bitwach pomylnych mogo byo wzmocni si tak, e w kocu
byoljy wygrao. Ale tego nie byo, i wojna przegrana stal si strasznem

dla Polski nieszczciem, i'(kllem niezliczonych nieszcz na przyszo.

YI.

Od roku 1831 do 1863.

S]<iitki ])rzegi'anej wojny roku 1831 byy straszne, lizd rosyjski [)o-

wiedzial sobie teraz, e zdoby Polsk swojem wojskiem, i e moe z ni.
robi, co mu si podoba. Postanowi nai)rzód zemci si srogo, a ])otem

robi tak, eby ca odrbno Polski zagadzi do szcztu i obnK-i j;i

w cz rosyjskiego cesarstwa. Na to trzeju Itylo trzyma j w stracim

]>od elaznym uciskiem, znboy j majtkowo, mode pocolenia chowa
tak, eby nietylko o swojej ojczynie zapomniay, ale eby nie miay spo-

soljnoci wylcsztaci si lui ludzi rozmuuych i zdatnych: wreszcie wiar
katolick albo wprost tjiic'-, albo jiodkopywac stopniowo na to, by ten kraj

kiedy ni(')g sta si syzmatyckini.

Tak i)ostanowil JNIilcoaj, a cay nankl ro.syjski myla tak jak on,

i pomaga mu z caycli si swoich.

Zaczo si wic dzieo burzenia, niszczenia, ])rzeladowania wszyst-

kiego co polslcie. K(m.stytucya Knilestwa i jego odrlmy rzd zniesione;

zniesi(ne wojsko. Najwysze wadze w s])rawacli adniinistracyi, skarbu,

wyzna i wycliowania, s])rawiedliwoci, zniesione: zarzd tycli spraw prze-

niesiony do Petersburga i przyczony do tamtejszych Ministeryów, ]>od

nazw dei)artan\entM dla spraw KnUestwa Polskiego. Uniwersytet warszaw-
ski zniesiony; wileski zniesiony; Lycenm krzemienieckie zniesione; a do

w.zystkicli szk('il wpi-owadzony jzyk ro.syjski. Wyrok()W mierci kilkaset,

a wyrok('iw na wizienie, na cikie roboty w kopalniach sybirskicii bez

liku. Kto mi')gl, ratowa si ncicczk za graiuc, ale wywiezionycii tylo

tysice. Pod pozorem opieki i nuosierdzia nad sierotanu po polegych o-
nierzach polskich, zaliiano i wywieziono kilkanacit tysi<'y dzieci (chlop-

ciiw), z ktiirenii IJ(')g jeden wie, co si dalej stao: to pewna, e ]iizi'clirzczoiio

ich na syzm, a potem prawdopodol)iiie od(hino w sodaty. Majtki zabie-

rano na skarl): kto tylko wicej znaczy w wojsku luli w rzdzie jiolskim.
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|«i(ll('«;al koiifiskiKU'. Tiik iirzcpadly iii;ti)I1iiii' ft^itimy C/,!iiti)rv.skidi, Siipic-

ln»\v, l*;ui'i\v, a iiuiycli wiclkirli i rcilnicli l)t'/. liku. Dolna koronne, wla-
snoi- kraju i nidlo znai/no .jo!,o ilocliodów, rozdawano midzy jcnerahiw
rosyjskich. Lrzodnicy rosyjs<*y nnsiani do w.szystkirli nrzd('i\v, i pomieszani
z Polakami, ktfiryili mieli szpiegowa i donosi. Zl)ioi"y i l»iI)lioteki wai'-

szawskie, krzemienieckie, i wiele iirywatnycli. zaluane i wywiezione <lo

lVtersltnrga. Nad ducliowie.stwem katolickiem, zwaszcza nad Biskupami,
doziir najcilei.szy, iby z Papieem nijitiy znosi si nie nioi;li inaczej, jak

przez ]>orednictwo petersburskiei^o, umylnie na to nstanowioneg;o urzdu
khuy icli listy czyta; zatem otwarcie niiidy jirawdy |iisac nie mogli, i do
dzi dnia nie mog. Klasztory niektiire. zwaszcza na Litwie i Kasi, zam-
knito jako niliy nie[iotrzeline: liy to pocztek piJniej.szego, otwartego ju
przeladowania, i tumienia ycia katolickiego. Znii-siono dawny podzia
kraju na wojewiidztwa, a nazwano je po rosyjsku (/nfirniiiiiiii. Zakazano
liczy jenidze na polskie zote i gi'osze. a zajirowadzono rosyjskie rulde

i kojiiejki. .lednem sowem od najwaniejszycli rzeczy a do droluiycli. wsz-
dzie niszczenie wszystkiego co lyyo ]ioIskiem, ii usiowanie. ei)y ten l<raj

pizerol)ic na rosyjski. Ile przytem nieszcz i ez Indzkich, ile mierci,

wygna, wizie i ndzy, ile spenionycli okrucie.stw, to B()g jeden wie.

On jeden moe zliczy — i kiedy pomci, bo sani rzek, e talvie czyny

do Niego o jiomst woaj.
Z pocztlcn przecie Posya zacliowywala jalcies jjozory. Nie bala si

j)a.stw zagTanicznycb, l>o wiedziaa dobrze, e te pastwa wojny o Polsk
jej nie wydadz: ale Ijaa si ojiinii ludzkiej, miaa trocli wstydu. Króle-

stwo i*olskie l)yo ntworzone i zalieziiieczone na Kongresie wiedeslcim,

uznane i porczone tym tiactatem, 2iod])isanym przez wszystkie pastwa
europejskie. Rosya kiedy je znosia sama, bez wiedzy i woli tamtych, gwa-
cia (IW traktat i obraaa wszystkie tamte pastwa. Wic cho si nie baa
wojny, chciaa jednak udawa, e jakie prawa .szanuje i zachowuje. 3Iiko-

aj ogosi nowe prawo dla Kndestwa, kt(ire nazwa Sfafiifetn Orgdiikznym.

Ten Statut zarcza Polakom wolno osób i wolno wyzna, wasno
majtkow, jzyk w szkoach i urzdach, miejsca we wszystkich gaziach
suljy rzdowej, i niektóire jeszcze ])rawa ]iolityczne. Naprzyklad miay by
Rady gmiime i powiatowe do zawiadowania swojemi sprawami. Dla caego
kraju miaa l)y tak zwana Rada administracyjna, która (jbok innych praw
sobie przyznanych, miaa juzedstawia cesarzowi kandydatiiw na wysze
urzdy adnunistracyjne i sdowe. Ale ten Sfnfiif Onjnniczny, ogoszou)' dla

oka wiata, zosta na papierze i nigdy nie wszed w ycie. Zamiast przy-

rzeczonej wolnoci OSI ii I, l)yly samowolne uwizienia, ledztwa i wywoenia
na Sybii"; zamiast bezpieczestwa wasnoci. Icontiskaty majtkóiw; zamiast

wolnoci wyzna, przeladowanie Ivocioa.

Na czele rzdu w AYarszawie .sta Feldmarszaek Paszkiewicz, z ty-

ruem namiestnika: za zw\cik wojn i za wzicie AYarszawy szczególnie

przez Mikoaja ceniony, oljsypany zaszczytami i darami. Ten peni .sw('(j

urzd cile podug rozkaziiw cesarza, i w jego duchu: o godziwo, nawet
o ludzko nie pyta, przed ola-uciestweni si nie waha. Ale by ze swego

Tarnowski. ,Naszo Jzieje-.
] \
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wysukieiio stanowiska l^al•(^Z(> rad i duiiuiy, a bal si, eby inii e,o nie okro-

iono. AYic kiedy w Petersburij,-n ministrowie starali si nieraz cesarza sko-

ni, eby do reszty zr('>wna Królestwo Polskie z Cesarstwem, Paszkiewicz

br<mil resztek i pozorów odrbnoci KnUestwa, nie przez uczciwo i s]ira-

wiedliwo, nie ]n-zez mio do tego kraju, ale z obawy, eby sam nie stra-

ci swego stanowiska namiestnika, samowadnego prawie i nieograniczonego

wielkorzdcy tego kraju.

Jaklcolwielcljd, te czasy ^likoajowskie byy straszne, ale nie by>

jeszcze tale ze, jac p()niejsze. AV'iele urzd('iw oljsadzono Rosyauami, wm-
gami lo'ajii, ale zostao przecie \sielu urzdnilc(')W Polal<(')w. W szlcolach

zaprowadzono jzyk rosyjslvi, ale niekt(n-e nauci dawane byl\' po polsleu.

Dawne prawo cywilne (codeks Najioleona) zostao w swojej mocy; a sdo-

wnictwo, w rkacli Polak(')W zostawione, odznaczao si prawoci i biego-

ci, co oczywicie nie byo zasug rzdu, tylco tycli s(zi('iw. Ivraj by
nieszczliwy i ciemiony okropnie, ale nie tale jeszcze, jac teraz.

Srogo rzdu rosyjskiego wzgldem Polao')w odbia si zaraz na po-

st))owaniu dwiicli iunycli i'zd()W. Austryacki, lct()ry jiatrza do pi-zycliyl-

ide na wojn rolcu 1831, i poddanycli swoicli, idcyci do wojsca l)ai-dzo

licznie przez granic przepuszcza, ]io nieszczliwym Icocu wojny, wojslco-

wycli jiolseici, v't(')rzy si .schronili do Galicyi, wydala za granic: w Gali-

cyi surowiej ni przedtem zaleazywa i)olsldcli l<siek i |)olskiego jzylca:

w Wolncm .Miecie Kralcowie zwaszcza, zaprowadzi swoj ])olicy, kUWu
ledzia i jirzeladowaa nieznonie. l\z(l pnislci, ilotil agodny, teraz iirzcd-

siwzi zamiar zniemczenia ^Vieko|)^lski. a w zamiarze tym \\\tr\val do-

td i ]io.st]iowa stale coraz dalej.

'I'al< liylo ua ziemi i)oskiej. Za granica bya tak zwana l''iiii(/r(ici/(i.

Ivtc'ira w naszych dziejaci i hi.sach znaczya haidzo wiele. ( 'zeme ona Ityla,

zlcd si wzia, i czego ciciala?

Wzia si ztd, e jto wziciu Warszawy i po kocu wojny, kilka-

nacie tysicy ludzi wyszo z krajil {oinicjroirdlii) za granic, a g('iwine do

Francyi. Jiyli to na])rz()d ci, Ictiirydi rzd rosyjski skaza ini mier aho
na Syl)ir, i kt(')rzy zdoali inukn. Poteui wojscowi w.szystkici .stopni, od

jenera(')\v do prostycli onierzy, l<.t()rzy nie chcieli zoy ))roui jjrzed nie-

przyjacielem, a obawiali si jego zemsty. Pot4'm ci, kt('irzy za powstania

penili jalaileol wiele .sul) cywiln. Dalej pisarze id) uczeni, kti'irzy wie-

<lzieli, e w ki"iju pod 1'osyjsk c(Miznr nie bihi mogli sw(tho(inie oddawa
.si .swojej |)racy. Za mami wyjeday ony i dzieci. Wyszo te duo
ksiy, p(')niej, kiedy zaczto zamyka kisisztory ua Litwie i Unsi, szy na

tulactwo i zakomiice. Sowem ludzie wszekicli |)owoai'i i zawod('»w, wszel-

kich stopni i majtk(>w, od uaji>ogatszy<li a do uajnboszycli. l>ylo icli

lazeni do trzy<lzie.stu tysicy.

Dlaczego oni tale poszli w wiat)* Przecie nie wszystkim grozia mleic
all)o Syliir. Poszli dlatego, e ule chcieli si nlepiy.yjacielowi ])odda; mieli

za t nadziej, /x prdzej czy piiniej nastpi jaka wojna przeciw llo.syi,

a oni wtcd\ z lunnl w rku do ojczyzny j»owr()c. Myleli oni. i' wielka
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i cjiltMim wiatli liroiia |iot('i;ii llosyi, nhiulzi u ivszci(.' ('/,iijii()('- i oliawt'

pastw t'iin>|it'jsl<icli. dlialych n swoji' wlasiir hc/picczcstwct. \\'/l;Ui(I na

wlasiif (Idliru |in\\ iiiimliy |i!/.t'kniiac l-'i-aiicy(', Anglie i imiycli, h' musz
alliii zawczasu llusyr iilcrócir i uiiiiiicjszyc. all)n ona tak iirdsuic w jirzc-

strzcii i w sih;, u pi')iiit>j nii' Iida Ju iiiidi iiKicy jej sic n|iifrac. i lie^d

luiisifli Jej sucha. Tak myleli ['olacy; i myleli jeszcze, e ktokolwiek

w przyszoci mialliy sp(ir i wojiit^ z Kosy, ten lidzie musia uy przeciw

niej Polski, lio tem nslalii sii^' Rosy uaj|)e\vinei i najatwiej. < )pr('icz te}i,'o

ufali i*olacy i w swoja_ (lo)r s]>raw: czuli, e cmi maja_^ siisziios(' za solj,

lio oni przecie (a nie Kosya) maja^ prawo do swDJej zii'mi. Tei-o istotnie nie

zai>rzecza wtedy nikt. ani we l'i'ancyi. ani w An;lii. ani w Nieinczecli

(o[ir(')cz Prus). Liczyli \\ ic l'olacy na to, e ta dol)ra sprawa lidzie miaa
za soha sumienie i opini cale;-o wiata, i e |>rdzej liih p(')niej nadarzy

si S|ioso))nosc do nuwej wnjny. i do wcijny zwycizkiej.

l\zeezywiscie siiniieiiie i ujiinia calei;o clirzcscijaskiei^o wiata li>ly

za nami, a przeciw Kosyi. Kiedy emii;raiici ciai^nli [)rzez Niemcy do Fran-

eyi, we wszystkicli miastach niemieckicii przyjmowano icli z zapaem, uro-

czycie, jak l)oliati'r<')W, ktiuy.y za doI)r s|)raw walczyli. W sejniacli fran-

cuzkicli i auiielskicli odzyway si co rolvU i;osy za nimi. i iiciiwala_\' si
owiadczenia, e Polslca' praw swoich nie stracia, lizdy tamtejsze obawiay
si l^Lsyi, nie chciay wej z ni w zatariii, wic zaclioway si obojtnie.

.\le day wszystkim emigrantom polskim ]prz\tuek, wielu zajcie i spos<'ib

do ycia; takim, ktiirzy y nie mieli z czegn, dawa rzd franciizki stale

ws|)arcia.

Zacz si wic ten tlnmiiy pobyt Polakilw we Fraiicyi, kfiiry przez.

lat trzydzieci wywiera wielki wpyw na to. co si dziao u nas w kraju.

W kraju bowiem by ucisli taki, e nikt nie m('ii; si ani sj)rawami [Mibli-

cznemi zajmowa-, ani mówi lu) pisa jak chcia, ani dzieci ciiowa podliis;'

swojej woli i w swdim jzyku. iSwoliodnie <> naszych sprawach myle
i mów i(', dla nich pracowa, mogli tylko ci, co byli za granic. Z tego wy-

niko, e uwaali oni sami sieljie, i ludzie icli uwaali za .stri'ii)W i kiero-

wnik<tw spraw polskic-li w Europie.

Einkjrdciin ta, jak dzi, po wielu latacli i sjrmtnych doswiadi-zeiiiach

widzimy, miaa wiele zych skiitkiAy. AVycignla z kraju nmt'ist\vo ludzi,

midzy tymi najtszych i najznakoniitszyci, przez co ycie polskie w kraju

stracio wiele na sile i na rozumnym kiermdcu. Po\vti')re, ta nadzieja wojny

z Rosy, na ktchej emigracya opieraa swoje raclinl)y, zawioda, a przez to

wszystkie jej starania i prace iyly daremne. Wreszcie w tyci zawodach

i niepowddzeniacli. w tsknocie za krajem, czsto w niedostatku i ndzy,

rozwijaa si w sercacli gorycz, a rosa nasza z\vyl>:a, nieszczsna wafla,

niezgoda. Jedni chcieli ratowa ojczyzn w ten si)os(')l), drudzy w inny.

jedni drugim wzili zarzuca, e z ich wiiry sprawa upada w roku 1831,

zaczy si w emigracyi swary i nienawici, które nas przyprawiy o cikie
klski. Ale nie mona si dziwi, e w owym czasie nie mieli tego dowiad-

czenia, jakie my dzi mam\ : a nie godzi si zaiirzeczy, e cho byli mi-
dzy nimi ludzie li i czyny nieroztropne, a nawet niegodziwe, to mioci
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duo ludzi, którymojczyzny i prawdziwego ])oswicenia hylo wicej,

sie od nas cze i wdziczno naley, bo byli znakomici cnot, zasug

,\A-'S 1 yr^^
1 rozumem.

U rolak(')w i u

cudzoziemci')W naj-

wiksz ]>owag
na emigracyi mia
ksi Adam Czar

t( tryski.

By modym
<ldo|ni'iii . kiedy

istatnim roz-

biorze' l'olsUi ICa-

tai-zyna zadaa,
el)y go rodzice

iia jej dw('ir po-

siali. Wsiiomina-

limy ju wyej,

e to danie jyo
rozkazem; w ra-

zie nieposusze-

stwa l)\aby spa-

da na rodzin

zemsta, zabiu" ma-

jtku. By wic
miody CzartfU-y-

ski na dworze

w lVtersl)urgii, ni-

by jako towarzysz

ndodego wielkie-

go Icsicia Ale-

Icsandra (pitniej

cesarza), napraw-

d jako zakadnik.

Ale tego Katarzy-

na nie juzewidy-

waa, e ten towa-

rz\ sz, kt(irego da-

a swenm wnuko-

wi, stanie si juv.y-

jaciflem przy.szego nastpcy tromi. Tymczasem oba modziecy przywizali

si dfi sitdtii- nawzajem. .Meksander by pod wplyw(Mn Czartoryskiego,

przfjuiowal ji'gn nit'kt<'»re uczucia i pojcia. We dwiuli marzyli oin i uka-

dali zamiary ua przyszo'-. .Meksander, jak ki'dy zasidzie na tronie,

uszczliwi wiat pauowanifui sprawiedliweni i szlaclietnem ; a w szczegtii-

noci wzgldem i'olski iiajuawi zbrodni Katarzyny. Jizeczywicie jak zosta

2. l^iifO^O^^tCiA "^ty

X jfi^



liii w /.ii.nTiiriicy.iiycli,

liiisi. .I;il\n iiiiiiistci'

\\stiy.\ iiiyw ;il i^n ii;i|irz\ IJiid ml

|iniiiii.slii kli;skc |in(l AiistiTlit/,.

I\ns\;ini(' z;i/.(li-i).cili niii, ;i ccsii-

((•siiizcni, /r())iil Czartoryski !;•(• swoim ministrem

a |ir(icz tci^o pozwoli! mii iirzaiizic szkoy na Litw i

("zaftoryski radzi Aleksandrowi dolnze:

tej wojny z Napoleonem, w ktiirej IJosya

Ale kr(itko na teni stan(twisl<M zostawa, In

lY.owi ]>owta-

rzali, e iiiehez-

]tiocziiie je.st [ki-

wierzae Pola-

kowi sprawy

tak wani'. Za
woji'n napole-

oski<-li Czarto-

ryski ('liclab_\-

by ea Pol-

sk przecign
na, stron Ale-

ksandra, m\-
slal, e to dla

niej jewniejs/e,

ni trzyma si
Napoleona ale

nie pr/ekon.il

iiikoi^o Pod-

czas Konuiesn
wiedeskiego

l»yl cis;le pr/\

hoku .Aleksan-

dra, i otrz\ mai
dla Polski to.

co wówczas o-

trzynia .si da-

o : Kr(')le.stwo

Kongre.sowe.

Zdawao .si, e
jemn, jako przy-

jacielowi, jako

czowiekowi znanemu caej luiropie, a w Polsce niezmiei'nie powaane-
nui, odda cesarz urzd namiestnika KnUestwa. Ale wpywy i zazdroci

rosyj.slcie .stany temu na przeszlcodzie. Czartoryski nie inia w KnUe-
stwie urzdu adneg-o, mia tyllco nuejsce w Seuacie. Na Litwie i Kusi

by zawsze lvuratorem szk('). Ale gdy cesarz zamiast dotiy.yma dawne
obietnice, zacz coraz widoczniej cofa si i dane swoliody nknica,

gdy g"walt(jwno Wielkiego Ksicia Konstantego wywoywaa w Pol-

.sce coraz wiksze ojurzeiue, gdy szpiegostwa i przeladowania zaczy
si mnoy, Czartoryslvi przel<ada cesarzowi, e talciem postpowaniem

WCICIECH CHRZANOWSKI, JENF.RA, DYWIZYI. GUBERNATOR M. WARSZAWY
(wedug: spóozesuej litografii).
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n(l.sticzv ud sifbie P(>laki')\v, i doprowadzi ich kiedy do zbrojiu-jid \vy-

liuclni. Te uwai-i nie podobay si cesarzowi; dawna przyja z Czarto-

ryskim ostygala i saba. Wreszcie kiedy coraz niiiiej zwaano na jego rady

i zdania nawet w tycli s|)rawacli (szkolnycli), Ictinycli by z nrzdn naj-

wyszym dozorc, gdy zaczto szpiegowa i przeladowa uczni(>w wile-

skicli, Czartoryski, widzc, e wpyw sw()j traci i zemn przeszlcadza ju
nie zdoa, zoy urzd knratora szloU. Od tego czasu siedzia u sielne na

wsi w l'uawacli, albo ]>odri'f-

<i\\a za granic, do S]ira\\

pnilicznycli si nie miesza.

Gdy s\ \ biirldo powstanie roku

bS3(i, ou, uwaany powszeclmie

za pierwszego oljywatela kra-

ju, zaj miejsce Naczelnika

l\zdu. Pow.stania nie chcia,

a w jego .szczliwy koniec nie

liardzo wierzy. Ale sdzi, e
nie godzi nm si od.stcpowa

sprawy. kt('ir w sumieniu swo-

^ jtMu mia za dobr, clio w ro-

zumie swoim mia j za pod-

niesion nie w jior. Spodzie-

wa si te, e swojem dowiad-
czeniem i wpywem potrafi kie-

rowa ni roztropnie. Przest-

piwszy do ]iow.stania, odda nni

si ca dusz. Cli(» .sam nie

onierz, dol)rze umia radzi

woj.sl<owym; Skrzyneeki mia-

nowicie, javo W('idz naczelny,

l)ylby mniej Ijdiiw popeni,
gdyliy by wicej na rady Icsi-

cia zwaa. Po wziciu War-
szawy, skazany na mier, u-

.szed za granic, i osiad w l'aiyu z ou i maemi dziei-nn. Ogromny jego

majtelc zalnano na slcarl) lul) rozdano jeneraom rosyjslcim: zosta nm tylko

jeden klucz Sieniawski w Galicyi. i te fundu.sze, kt('ire w gobiwee m('ig mie
zoone w bankarii zagranicznych. Xa enugracyi gromailzili si olcolo niego

wszysiy roztropniejsi i lepsi, l-^raiuuzi, Anglicy, i ich rzdy, uwaali go za

wyoliraziciela i naczelnika .sprawy polskiej; aden z Polakiiw nie mia
u uicii tylt' powagi co on. liozum jego by niepospcdity, a cnota do ]»odzi-

wieuia. W lalem swojem yciu nie pomyla on nigdy o solne; nie robi

nic dla wasnego wyidesieuia, poytku lub sawy. Ojczyzn tylko kocha,
jej sliiyl, a sieliic i wszy.stko swoje dla jej dolna powici byl goti'iw

i powica. Teraz wzi .sobie za zadanie podawa -do wiadomoci caego
wiata gwaty, speniane n.'i I*idsce przez IJosy; ostizegac pastwa i ludy

IGNACY PRJ^DZYNSKI . JENERA KWATEKJIlSTRi;

(wedupr S7.tycbu S. ukoiiiskii>go).
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t'iini|>('j.ski(' (I iiit'lM'/.pii'c/.t'i'ist\\ ii>. jakiciii im saiiiyin ijTozi ta wielka r<i.syj-

sicii potiia: wroszcif iipatrywat- cliwili, kiedy wyliiicliiiit' jaka /. llosy

wnjiia, i stara- sii^', ehy z niej wynika wojna > 1'iilsk. WiimI eiiiii;ra(yi

(l<)stanzal ile nii'iiil zajcia i utrzymania iiid/.inm. wpywem swoim wyrabia

im miejsca, a powstajce w Paryu polskie zakady wspiera, jn-owadzi,

niektóre wasnym l<osztem utrzymywa - (naprzykad w domu swoim
szlcol dla dziewczt, ciirek enni;rantriw). liy to czowiek tak czystej

i nieskazitelnej cnoty, tak wielciei;'i> serca i mioci ojczyzny, jak mao
mielimy w caych naszycli dziejach. Do ostatlca czyiniy, z innysein ywym,
z sercem i-orcem, umar w piinej staroci, majc lat !ll, w roku ISOl.

Poszed na wyi>iianie po raz drugi, 1 ostatnie dziesi lat swtigo ycia
na niem przeliy. stary Niemcewicz, kt(iry podczas i>owstania posany l»yl

do Anijlii, eby tam jakie poparcie dla sprawy polsl^iej wyjedna. Z nim
naj.^cilejsz przyjani zczony jenera Kniaziowicz, mnarl prawie riiwno-

czenie. Obu zoono w tym samym i;Tobie na cnient.arzu. ktiiry wy(hod<-y

jioLscy w Montniorency j>od Paryem dla swoich zmarycli zaoyli. Jene-

raowie 1t\li na emii;iacyi prawie wszyscy. Skrzynecki wstpi do su1i>

lielgijskiej : w ]>(')ni'j staroci dopiero dosta ])OzwolHiie pi'zyjazdu do Kra-

kowa, ydzie prze> swoje ostatnie lata, i umar (w r. ISGO) ')• Bem, najtszy
midzy nimi dow (idea artyleryi; Clnzanowski znakomity w sztuce wojennej

(zwaszcza w ukadaniu plamiw bitwy); Dembiski wsawiony swoj wypraw
na .itw ; .stary Kazimierz .\raacliow slvi. Dwenucki. Pac (na emit-racyi rycho

zmary). Oticeri')w niszei;-o stopnia, odpul-cownilca na dil liczlia l)ardzo wielka.

.Midzy takimi i>dznacza si mody Wadysaw Zamoyslci. j>rzed powstaniem

adjntant Wielkieiid Ksicia Konstantejio, w pow.staniu za wspania odwag
i waleczno posnnity ini stopie pnkowniJca, kilka razy raimy. Ten Ijy sio-

strzecem lvsicia Adama Czaitoi-yskiego, jego najzaufaszym jirzyjac-ielem,

i najgorliwszym, najwierniejszym ])omocnikiem. Umys mia niezmiernie by-

stry, i tak nim na ludzi dziaa, e midzy cudzoziemcami, zwaszcza w Anglii,

zjedna sobie w ielu gorcych przyjaciiU i w iell)icieli, ktiirych stai^a si na

i<orzy spraw polslcicli nywa. Przy wietnych zdolnociacli mia on ener-

gi, wytrwao, czynno niezrównan. Ze zdrowiem (w skutku ran) na cae
ycie zepsutem, w cierpieniach czsto nieznonych, nie wypocz nigdy; gdzie

byo co dla sprawy do zroliienia, tam on zaw.sze Ijra si do rzeczy pierwszy,

ustpowa t)statni. By te midzy emigrantami wieclcimi jednym z najgo-

rtszych katolilcim- : wiar, przywizaniem do Kocioa, odznacza si ju za

ndodn, i wielu sowem swojem i przykadem do Koiiola pocign.
Na emigracyi take liya wiksza cz najzdolniejszych naszych pi-

sarzy, zwa.szcza poet(>w: a midzy tymi najwikszy z nich , [Mickiewicz.

Ten w- ))ow.staniu nie l).\ , 1 ironi nie nosi , wic nn')gl niljy Ijezpieczuie

w ki-aju zosta. Ale nie byby mtig swobodnie ])isa co czul i myla,
a za dawniejsze swoje pisma ui('>g si dosta do wizienia lub ua Syljir.

<)j>r(icz teg<i myla i on, jak wszyscy, e to wygnanie nie poti'wa dugo,

a za jaki czas wntci si do ojczyzny szczliwie i zwycisko. Zosta wic.

') Pomnik jego zoliacz ua sti'. 88.
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za gTanie-, zamieszka w T^iryii i tam napisa najpikniejsze swoje dzieo,

najpilaiiejsze w caej poezyi polsciej, Pan Tadeusz. Ale na tem przesta,

i wierszy ju wicej nie pisa. Zbolay ostatni cslc narodu , o tem tylko

myla, jak i kiedy scoczy si to nieszczcie. Za co Urii;- Polsk dowiadcza

tak ciekn? en ic] w przyszoci iirzezuacza ? jakim spo.so)3t'm ona moe
zasuy na .lego

zmiowanie!-' To
on rozwaa, wtem
rozmylaniu zato-

|ii si ca dusz.

A wtedy wiersze

i jiisanie wyday
mu si rzecz l)a-

ii i marn. „To

tylko pi.smo co
warte" — mawia
wtedy — „chire

ludzi mdroci u-

czy i do lioga icli

pniwadzi." Przy-

patrujc si swoim
wsp(dziond<om

,

dostrzeg n 'dcli

wiele z lego: py-

cli\ , niezgody, za-

zdroci, nienawi-

ci, i powiedzia

sobie, e Polacy,

jeeli clic odzy-

ska i odbudowa
ojczyzn, to musz
naprzcid siebie po-

prawi, ))o inaczej

liiig lue da im

swojej aslci, i za-

miarom ich lueito-

blogosawi. W tej

myli idoy mae
|iisend<o, Ksic(ji

jak maj si zaciio-

zasliiM'. i ludziom

/'irh/rci/iiis/inf l'nl.f/,icijii. w kti'ireiii iiczyl cinigrantw

wa cnotliwie i godnie, eb> i na ziuilnwaiue Jnski

l)y zl)udowaidem i przykadem.
Nie poprzestawa iia ksiiikacli : yciem samem •iilowal zaclica

i prowadzi wygnaców do doircgo. Od w.szystkicli spoi'ów i zatargi)W

trzyma! si zdaa, carci je ]>rzy kadej spo.soluoci. Gl)oIvO wierzcy

i pobony z kilkoma i)rzyjaci(>lmi rozmyla nad spo,sol)ann, jakity INdslc
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poprawi. Powtarza zawsze, f brak jej (1iuli(twiii'i;(i, pohoiiend vtia,
i twierdzi, e na to potrzebaby jakiego midzy nami zgromadzenia zakon-

ADAM MICKIEWICZ.

nego. Gdy si znaleli modzi ludzie z tal<iem powoaniem fpowiemy o nieh

niej), zaelica ici i utwierdza w gorliwoci.

Wnkl takicli zaj i myli oeni si z pann Szymanowsk, sierot,

eiak dawnej swojej, ju zmarej przyjacióki. Pojcie byo zgodne i szcz-
Tarnowski. „Xsz€ dzieje". 1 •)



liw; ale e oboje majtku nie mieli, byo im ciko, zwaszcza gdy jtrzy-

bywao dzieci, a czsto zdarzay si clioro1)y. Smutno to powiedzie, ale

byway tam czasy zupenego niedostatlcu tale, e 31ickiewicz musia rzeczy

zastavVia, eljy dosta trocli pienidzy na codziemie wydatki. W fakiem

l>edc jKtloeniu odebra z miasta Lozanny (w Szwajcaryi) wezwanie na

profesora jzyka acislciego. Przyj, pojeclia, i rad l»y z tego nuejsca

i zatrudnienia, ale zabawi niedugo. W Paryu — (za staraniem Pi)lak(')\\'

a mianowicie ks. Czartorysldego) — utworzono przy jednym z najznako-

mitszych zalvad()W naukowych katedr literatur Sowiaskich. By to spo-

sób owiecenia tuidzoziemcciw o tern, co si u ludiiw sowiaskich dziao

dawniiej, i o tern co si dzieje dzi: cudzoziemcy za wiedzieli o tem bardzo

mao, tale -dobrze jak nic. Chodzio teraz o to, eljy na to miejsce dosta

si ])rofesor najlepszy, jakiby si da znale, a lepszego od ^Mickiewicza

Ijy nie mogo. On nie nua odioty wraca do Paiya , ale lozinnia, e
rzecz Ijya wana, e gdyby on nie przyj, to miejsce to m('igl zaj jaki

rzlowiek glujii alto przewrotny i naucza falsz(')\v : wrcK-il wic do Parya,

i zacz lekcye. Nale ont^. do rzeczy najmdi'szych i naj|)ikniejszych, ja-

kie byy powiedziane o poLskieh rzeczach i pisarzacli, o ludach i .stosun-

kaci sowiaskich w ogiUnoci. Ale podczas tej pracy Mickiewicza zdaiY.ylo

si wielkie nieszczcie. Przyjecha do I'arya niejaki Andrzej Towiaski,

latwin, który sobie uroi, e ma rozkaz od Bt)ga ])oprawia wiar i zaka-

da nowy koci('>. Ludzi z ])odol)nenri urojeniami zdarzao si w owych

latacli do duo w i-ónyeh krajach : u nas zdarzy si Towiaski. Prt)bo-

wa on wykada swoj now wiar r(')nym, jeneraowi Skrzyueckiemu

uaprzykad; ale ci poznali zaraz, e to niei)rawowierne i podejrzane. Uda
si wtedy do Mickiewicza. Ten by wanie przygnl)iony domowem nie-

szczciem, umysow ciiorolj ony, a od lat caych drczony nieszczciem

ojczyzny. Czeka i czeka jakiego nad ni zmiowania Boego, a zawsze

nadarmo! W takim stanie za.sta go (')w Towiaski. Zacz nm mówi, e
czas zmiowania ju blizki, e Bi)g zbawi Polsk a ludzko ca pocieszy,

jeeli si do Niego .szczerze nawr('ic: i e na znak swojej aski zsya im

Bóg nowe oljjawienie, now uaidc wiaiy. Na dowód niby, e jest przez

Boga posany, oleca Towia.ski ^lickiewii-zowi , e uzdrowi jego on.
W takich ciiorobach zdarza si to nieraz, e jakie silne wraenit^ j)rzy-

wiaca choremu n'iwnowag umysu. Towiaski przemawia do ]iaui .Mickie-

wiczowej, rozczuli j, trocii i przestraszy: i istotiii<' sprawi! to, e si
rozstrojone nerwy us|)okoily.

Mickiewicz uwierzy niestety w nowcgn pnimka. Z;i(/.;il iiiuycli do

jego nauki nawTca, zacz j publicznie ze swojej kutcdiy wykladat-.

Napnino ])rzyjaci(>le bagali, napr<')no ksia upnunnali: on si nie dal

piy.ckouac' ani ulilagac', owszem coraz silniej i gorliwiej przy owej nauce

obstawa. Wreszcie Ivoci(»l lunsial ogosi, e nanka to z wiar katolicka^

niezgo(hia, heretycka. I\zad rancuzki znowu nie imigi pozwoli na to, by

w jego zakadzie glo.szono publicznie nauki przeciwne religii narodu i lenia,

i usun .Mickiewicza z eatedi-y, zostawiajc nni jtoow pi'ot'esorskiej pen-

syi. l'o kilku ataci .Mickiewicz otrzewia, straci ufnoi' do ''o\viaskie!.;(i

;
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pojecha do llzyinu, tniii ndhyl spowifc)/ i |i()ji'(]ii;il sic / Kocioem. Alt;

jiisac ju pr/cstiil: jci^n c/.\iiiius(' hyla skniicznna. a z nia^ ta oztloha i chwal,
jakii li\ly dla l'niski ici;o wiersze.

Ale |ioini:iiii te;^d pimieiiiiictw II polskie rozwijao sii- sw icfnie na eini-

grac\i, i iiij^dy jeszcze nie stao tak wysoko jak w tych latach. <>|in'i(z .Mi-

ckiewicza hyli za i;ranic najzdolniejsi, najznakomitsi nasi poeci. .Inlinsz

Sowacki, Zyi;niniit \rasiski : z mniejszych IJohdan Zaleski, Konstanty

Gaszyski, Stefan NMtwicki, Lncyan Siemieski. I'iszac\(li proza^ uczo-

nych liylo wiidn: midzy tymi sawny historyk .hiachim Lelewel'), za |)o-

wstania roku is;;i czhnudc

l\zdn, do spraw pulili-

cznych niezdatny i w nicli

raczej szl^odliwy, ale ja-

ki) nczony i badacz dzie-

j('iw liai'dzo nie|)ospolity.

Eniii^racya, kt(')ra my-
laa zawsze o jiowrncio

do oiczvznv, a nie chciaa

uwazac si za o))\wateli •'..

tegd lvi'ajn, w kt(')rym prze- '

Jj

Ijywaa, dbaa te o to, /^

e1)y miaa (a siele ta-

Icie zavady polscie, Jacie

jej nii»i>y Ijy potrzejne,

i zalvad(')W tacici stwo-

rzya sobie nie mao. Prze-

dewszystviem cliodzio o

to, eby dzieci chowa
w polslcim duchu i jzylcu.

Zaoono wic (i;()wnie

tundnszem i zasug do-

Ictora Seweryna Gaz(nv.skiego) szco poslc w Paryu: drug, mniej

liczn, dla wyszyci naidc wspomaga Icsi C'zartorysvi, a jego ona
utrzymywaa szko dla dziewczt. Dla starc(tw i sierot zaoono szpital

w. Kazimierza (do dzi dnia istniejcy), i oddano go w zarzd Si(pstr

^liosierdzia, wygnanycli jirzez rzd rosyjsci z litewskicli i woyscici
klasztoritw. Utwoi-zono stowarzyszenie, zwane (':ri i Cldcba, Ictórego l<a-

dy cztmelc wkada ma roczn ophit, a za to na przypadek cliorol)y,

staroci, luli l)raku zajcia, dostawa wsparcie i opielv. Towarzystwo

to trwa dotd, ma nawet fundusze do znaczne, i potrzebnym wiad-

czy wiele dobrego. Dla celi'iw i spraw nancowycli znowu zawizano To-

warzystwo Historyczne, kt('ire z biegiem lat doszo do znacznego zbioru

ksig poLsdch, i do dzi (hiia nauce po.slciej oddaje niemae usugi.

ZYGMUNT KRASISKI.

') Portn-t tf-o livl ua >tr. 47,
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Ale wród tych na enii2:rac>'i stworzonych polskich zaklad()W, na

szczeg<)ln pami i cze zashigiije nowy zakon przez Polak('»w za-

oony.
Od swego chrztu, przez wszystkie te wieki, Polska miaa u siebie te

zakony, Ictóre byy zaoone gdzieindziej, ale sama z siel3ie nie wychila

adnego nowego. Teraz dopiero, na emigracyi, przyljya jej ta zasuga

w Kociele Powszeclm>nn. Ludzie wielkiego serca i niepospolitego rozumu,

przekonali si dokadnie na emigracj^i, e niedowiarstwa i bezbonoci byo
u nas duo, a suby Boej i cliway Boej nie dosy. Zrozumieli wic, e
pierwsz potrzeb tego narodu byo pobudzenie w nim wiary i pobonoci,
przywizanie go do Kocioa, Rozumieli te, e w nieszczciach tego na-

rodu ratunek jedmy w asce i pomocy Boej: t ask i pomoc trzeba

uprosi, na ni zasuy, wiar, gorliwoci, powiceniem. Opnkz tego

jeszcze czuli oni, e potrzebni s za gi'anic ksia polscy, l<:ti'n'zy»y osti'ze-

gali Stolic Apostolsk o zamacliach i zdradach wymierzonych na Koci(>
przez Rosy, a którzy Polakom znowu i)rzypominali1)y cigle obowizek
wiernoci i mioci dla Kocioa. Mickiewicz mawia — jak si wyej
wspomniao — e emigracya wtedj- tylko na\\T()ci si szczerze do Boga,

jeeli z niej i ponkl niej utw(U"zy si jaki nowy zakon. Tak samo myleli

jego ]»rzyjaciele, katolicy gorliwi; ale jedni byli onaci, inni nie mieli du-

chowntgo powoania, nie mogli zrobi tego co uwaali za ]iotrzebne. Zna-

leli si przecie tacy, ktiiiych Bóg do tej suby powoa. Byli to dwaj

m(xlziecv, oba onierze w ostatniem powstaniu, Hieronim Kajsiewicz

i Piotr Semeneko. Kajsiewicz dosta w jednej bitwie cicie przez twarz

i oko, po kt('irem zostaa wielka szrama na cale ycie. W mioci ojczyzny

byli gorcy, ale o Panu Bogu nie myleli wcale; tem mniej o powoaniu
duchowniem. Ale byli szlachetni bardzo i dzielni, i B(')g ui)atrzy ich sobie

wtedy, kiedy oni jeszcze Go nie szukali. Czowiek jeden witoljliwy, cho
wiecki, Bogdan Jaski, zaprzyjani si z nimi, i pierwszy ntznieci w ser-

cach upion iskr wiary i pobonoci. Kiedy ju zaczli modli si go-

rco i Sakramenta przyjmowa, rosa w jiich tak mio Boa i arliwo,
e niebawem uczuli w sobie powoanie zakonne. Powiedzieli .sobie, e nie

dosy jest suy Bogu na wiecie przez |)i), ale e trzeba odda Mu si ca
dusz i na Jego chwa wycznie si powici. Rozi>oznawali reguy n')-

nych zak(m('>w z myl, eby do jednego z nich wstpi. W biedzie, yjc
z tego c(» si przyjacif)om dla nich zebra udao, uczyli si tak teologii

pr/ez par lat w Paryu; potem wybrali si na daLsze nauki do l?zymu,

jako do .stolicy katolickiego wiata. Tu nieznauycli, skrouiuycli, uliogicli

ndodzitMKiiw dostrzego zaraz bystre oko nieprzyjaciela. Po.selstwo rosyjskie

rolulo tysiczne starania, eby tych Polaki'i\v do adnego sominaryum nie

przyjto i do .wice nie dopuszczono. Szcz.citMii na idi waitoci i .szcze-

rem powoaniu poznao si kilku znakomitych duciiownych w Rzymie, i ci

wzili liifdnycli klerykiiw pod swoj opiek. Ctotouali si wic do wice
ka|>askicii w llzymie, a tymczasem w Paryu zdarzao si midzy Pola-

kami coraz wicej powoa duchownych. Siadem lvajsiewicza i Semeneki
uda si do Rzymu Hub, Kaczanow.ski, Duski, Terlecki, ji('iuiej .lelo-
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wieki; wszyscy iiii('szl<;ili liizciii, nizi-m ndliywaii ii;mki i cu iczcniii dii-

cliouiii'. i riizt'111 roziiiy.liili, (l»> jaki('.;() z;iknini iiiicliliy \\st|ii(''. A wreszcie,

ju pi> iideltraniti wi(^>eoi'i kaplaskieli, uczuli wszyscy Z-nduic, siluy itopt^d

i wolo, el)y si zwiza w osobTie ziiromadzeuie zakninie. 1'rzepisali sol)ie

tyuu'zas(»w ivi;iil, wyhrali piy.enoue^o, szuj^ali tyli<(i stósowneiu,'!) dla sie-

l)ie uazwiska. Byo to w sani dzie Wielkiej Nocy (w roku 1S4l'), i nai;'li'

przysza iui myl, ehy od tei;() swiefa nazwa si ZgrdiiiiKhfii/ciii Ziifir-

tirijchirstaniii Paskicija. Tak powsta pierwszy zalvon polski, zakon Ziiiar-

tiriiclitrsiiri')ii\ |t( icztkowi •

z kilku ludzi zoony, dzi li-

czcy i braci wielu, i wiele

w Kociele zaslui*-. Oni to —
ze szczególnym przywilejem

Piusa IX-g() majc ksiy a-
ciskiego i greckiego ol)rzd-

kii — poszli do schyznuityclciej

Bulgaryi, i wielu Bugan'iw do

Unii z Kocioem (przy obrzd-

ku greckim) uawnk-ili. Oni

i za morza przeszli do Ame-
ryki, gdzie ich Biskupi kato-

liccy do poshigi dusz po mia-

stach i wiejskich parafiach

wzywali. Oni, gdy im z czasem

Rzd austryacki na to pozwo-

li, osiedlili si w Galicyi, i o-

tworzyli we Ijwowie zakad wy-

chowawczy dla modych Rusi-

n('iw, drugi w Kralcowie (dla

Polak()w). Oni wreszcie w Rzy-

mie, pod okiem Gowy Kocio-

a, maj zacad, w kti'>rym mo-
dzi ksia z Polski uzupeniaj
swoje nauki. Oni wiadczyli

i wiadcz dotd o wiernoci

polskiego narodu, a przeladowania polskiego Kocioa do wiadomoci Ojca

w. podaj. Emigrant(')w za sowem i przykadem do wiary i sulty Boej,

do po})rawy, do rzetelnej, prawej mioci ojczyzny nawracali, i w wielu ser-

cach wiar i przywizanie do Kocioa pokrzepili lul) nawet zgoa odrodzili.

Wszyscy pracowali okoo tego z nWyn gorliwoci; ale z najwikszym skut-

kiem ksidz Kajsiewicz, kt<')remu Big da taki szczegcUny dar kaznodziejski,

e po Skardze nie byo i niema w Polsce kaza tak piknych jak jego ')

Ale kiedy si dziay na enugracyi rzeczy Ijardzo dol)re i pikne, to,

jak zwykle u ludzi, dziay si take i ze. O zgod u nas zawsze trudno:

X. HIEROKIM KAJSIEWICZ.

') Ksflz Kajsiewicz umar w r. 1873; ksidz Semeueko w r. 188C.
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a ]>o takiem nieszczciu, na wygnaniu, czsto w niedostatku, zbierao si
w sercach goryczy wicej ni zwykle. Zaczli si wic midzy sob swa-

rzy, zarzuca jeibii drugim, e z icli winy ostatuia wojna liya juzegrana.

Zarozumiao, pyclia, zazdro, iinosia wielu, i nie daa im dobrze widzie

ani dobra ojczyzny, ani wasnej p(»winnoci. Wszyscy myleli o tern, ehy
Polsk oswoltodzi i do niej pownk-i. Ale jedni sdzili, e trzeba na to

czelca jakiej wielkiej wojny z Rosy, i do tej wojny si przyczy ; di'iidz\'

chcieli pr('>bowa coraz nowyci powsta. Ci ostatni mówili, e ostatnie

])ow.stanie upado dlatego, bo nie byo do liczne. Gdyby cay lud wiejski

liy si porwa do bi-oni, to Eosya nie liyaljy mu daa rady. Zel)y za lud

l>oruszy i za solj i>ocigii, trzeba mu oljieca zniesienie paszczyzny,

i niwniy jiodzia gTunt('iw pi>midzy wszystkich. O zniesieniu paszczyzny
nie potrzebowali oni .szladity uczy, bo sama tego cliciaa. W Galicyi byy
wtedy tale zwane Stany, rodzaj Sejmu, na którycli zasiadaa tylko szlaelita.

Nie miay one pj'awa ani ucliwala ani stanowi, ale miay prawo Cesarza

prosi. Otó te Staii)/ ti-zy razy prosiy o zniesienie paszczyzny, i zawsze

bez slcutkii. Co do nynego podziau gruntów, to myl >ya niesuszna

i za, l)o nie godzi si jednemu zabiera co jest jego, el)y to driigienm

da. Oprócz tego za, e niesuszne i ze, Ijyo to i niedorzeczne. Xa]n"z<')d

gdyV)y Icady czowiek mia dosta po kawaku ziemi, toby i ziemi dla

wszystkich nie starczyo. Gdyby za liiady mia po maym jej Icawaku
i z tego musia y; to nikt nie m(igl)y si sposobi do innego zawodu,

i w.szystkie inne zawody i prace: rzemiosa, liandel, przemys, nauka, mu-
siayby u.sta. Byliljy tylko rolnicy na killcu zagonacli, nie Inoljy ani

rkodzielnik!'>w, ani urzdników, ani sdzii')w, ani nauczycieli: ycie wiata
nmsiaoby usta, lio ono potrzeljuje koniecznie rozmaitoci zawodów, prac,

ol)owizk<')w i zarobk('iw. Wreszcie taka r()wno nuijtk<»w, gdylty nawet
raz gwatem zai)rowadzi si daa, to nie daaby si stale utr/yma. l'>o

na to nikt i nic nie i)oradzi, e jeden czowiek jest zdatny, drugi niedo-

ny; jeden pracowity, drugi leniwj-; jeden skrztny i oszczdny, drugi

nmrnotrawca. A w slcutku tycli przymiotów jeden ]>owilv.szal)y sw(>j ma-
jtek, drugi tracill)y go w siciitliu tyci wad, i znowu nie Ityoby niwnoci
majtkiiw. *

Kilka razy pr(ibowao to emigracyjne stronnictwo wywoa powstanie

w Knilestwie. Naczelni<'y siedzieli liezj)iecznie w Paryu czy w Londynie;
do kraju przedzierali si ludzie, khirych umys l)y niedojrzay all)o saliy,

ale odwaga wielka, zajia wielki, i powicenie wielkie. Wayli ycie, i naj-

cz.-iciej je te oddawali. l'siowania ich byy zawsze daremne. Udao im
si zebra kilkudziesiciu, najwicej [larset ludzi; z tymi zaczynali jaki
rozruch, gdzie po la.sach ; najuniiej.sza garstka wojska wystarczaa, eby
ich otoczy, uj i powiza. i*otem jedni ginli na szubienicy, inni przez

rozstrzelanie: kto nie straci ycia, ten .szed na cae ycie do sybirskich

kopal, aiio gni w wizieniu. Kto tylko Ityi podejrzany o jakie z tymi

eudsaryu-szanii stosunki, brany by do .ledztwa, a ledztwa te byy tak

okrutne, tak mczono godem, pragnieniem, biciem, e winiowie z roz-
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piif/.y. imii /i' str;icliM chy diMi^iili nic w ydiir, iiicra/ /iidiiwiili s()l)ii' mier.
T;ik jeden inlndy ucze, Lewittii, inc/.oiiy w cyt;ideii wars/awskicj, pud-

palil w ncM-y swoj pociel i zi^orzal, bo si l);i!. e duej tycli mk nic

wytrzyma, wyiiowic wszystko i innych o nieszczcie juzyprawi.

Sroy si Mikoaj okrutnie, a nie nad Polakami tylko, nad katoli-

kami take. Teraz, kiedy l'olsk z.nnliil a |jiio]iy si nie ohawia, po.sta-

nowil znie Koci('il katolicki ;-rcckiei;o ol)rza_dku na IJtwie i Rusi. Zna-

laz dogodne, ])rawdziwie piekielne narzdzie, w Siemaszce. hiskupie zdrajcy,

kt('iry si wiary wypar, na .scliyzm i>rze.szedl, i to dzieo ucisku, i:,-waltu,

OSZU Ica listwa |irowadzi. Krwi i zami ol)hiiKi ta sciyzina, i l<ie(lys si lV>'j;

u niej o te zy i t krew upomni. Ducliowni i Ind opierali si dliiiio, roz-

paczliwie: najwytrwalsi, najodwaniejsi przypacili oi)i')r yciem liii) 8yl)i-

rem , slal)si iilei;li wre.szcie, i w roku 1830 nie l)yo ju Unii na Litwie

i l^isi ').

W Au.stryi tymczasem umar cesarz Franciszek I w roku l.S.3."); nast-

jiil jio nim jeiid syn Ferdynand. Ten mia doljre serce, ale sam przez si
nie rzdzi, dawa si powodowa. Prawdziw wadze .sprawowa ksi
.Metternicli. J tn do Galicyi docliodziy starania róne z emigracyi; midzy
modzie zawizyway .si oza.sem spiski. Nie byy one silne ani grone
dla juistwa, ale przeladowane i karane byy srogo. Wizienia jielne Ijyly

ludzi oskaronych i trzymanycli pod ledztwem: skazanych odsyano do

strasznyi-h dw(')ch fortec, Spielbergu (na ^[orawie) i Kufsteinu (w Tyrobi).

Te cierpienia wywoyway nienawi do iiwczesnego rzdu i sprawiay, e
ludzie tern chtniej dawali posuch i wiar rozszerzalym z Parya zamia-

rom i nadziejom. Tam teraz ta partya, kti')ra chciaa Polsk zbawia usta-

wicznemi zalmrzeniami i rozruchami, postanowia pnibowa w Poznaskiem,

w Galicyi i w Knilestwie Polskiem naraz.

Zanioso si tym razem nie na may nieznaczny rozruch, ale na rze<'z

wik-sz.

W Ivr(iestwie nie przyszo do adnego wyliuchu; w ^oznaskiem liy

tak sajy i nieznaczny, e go prawie nie byo. W Kiakowie i w Cralicyi

da si wykona.

Przychodzimy do tego, co w caych tych naszych stuletnich dziejach

prawie najijoleniejsze: do wy]iadlc(')W roku 184().

18-go lutego tego smutnej ]iamici roku pocz si rozruch w Krako-

wie. Wojsko austryackie, kttire stao w miecie, cofno si na l'odg('>rze.

Sprzysieni utworzyli jaki rzd niby, postanowili jakiego dyktatora —
(nazywa si Tyssowski) — i ogosili, e wydaj wojn wszystkim trzem

jiastwtmi: Rosyi, Austryi i *riisom. Zdawao im si, e na to ogoszenie

chwyci za bro cady, Icto tylko yje, ogronme masy wiejskiego ludu, i e
zaraz stanie potne wojsko.

Na ezem opierali tak nadziej? Oto na teni, e od lat paru ju cho-

dzili po kraju ludzie z Parya wysani, i do [lowstania namawiali. ^[()wii

') Szczegóy w ksieczce _0 Rusi i Riisiniicli", wyilauej \v Krakowie w r. 1S9I.
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oni szlaclicie, e powinna znie paszczyzn: do tego bya ona cala i od

dawna chtna i gotowa. Mówili jej dalej, e powinna zrobi powstanie: na

to znown odpowiadaa ogTonnia wikszo, e bez wojska i pienidzy wojny

si nie w>gTywa, tyllco lclslvi na ki-aj sprowadza. Byli jednak tacy, którzy

nwierzyli, e rzecz uda si moe, i przyrzekli wzi za bro. Ludt)wi wiej-

skienui znowu t(hnaczyli ci tak zwani enii-^iicfrj/usze, e powinien powsta,

bo jak bdzie niepodlega Tolska , to nie bdzie ani paszczyzny ani a-
dnych uciliwoci: dodawali, e pitnoirk powstan take, a którzy z nicli

nie chcieliby do powstania przysta, to takich wocianie powinni znnisza,

choby przestracieni i grob, choby mierci zadan oi)ornym.

Lud wiejski sucia, nie odpowiada; o powstaniu nie myla. AVie-

dzia dobrze, e nie zrobi tego, do czego go namawiano.

Ale w lad za tymi emisaryuszami, namawiajcymi do powstania, clio-

dzii ]io wsiad inni ludzie, jirzewrotiu i niegodziwi, i co innego znowu

UKJwili Indowi.

„Oto panowie si burz: chc robi jakie j)owstanie. A wiecie wy, co

bdzie, jeeli oni na swojeni postawi i dawn Polsk przyw)"óc? Bdzie
ich panowanie, a wasz ucisk i niewola bez ratunku. Nietylko wasza praca,

ale wasze ycie, wasze rodziny, wasze mienie, wszystko bdzie do panów
nalee, a wy bdziecie na icli asce jak niewolnicy, jak bydo. Nie dajcie

si, brocie si, uprzedcie ich; a jak zaczn si zbroi i gromadzi, uderz-

cie na nich i bijcie. Was wicej, i dwory si nie obroni, jak je napadnie-

cie. Kogo wyrniecie, to wyrniecie ; ale bdziecie mieli ju na zawsze spo-

kttj i bezpieczestwo «d ciarachuw, i wolno, i ziemi" . .

.

Takie mowy, powtarzane dugo, na wielu miejscach , odniosy swój

skutek. Nie odrazu i)rzecie; ludzie si wahali, sumienia si odzyway
i ostrzegay, e to zbrodnia; pite przykazanie stawao niejednenui w pa-

mici. Ale takim wahajcym odpowiadano, e piy.ykazania Jioskie zawie-

szone s na trzy dni, i e i)rzez trzy dni kademu wolno je gwaci. A lud

oszulcany wierzy, jak eby to l)y mogo! jakeljy ktokolwiek m()gl naru-

.szy lub wstrzyma przykazania, kt()rvch sam Bóu; ani zmieni ani zawie-

si nie moe, jak je raz w niihoci Swojej i w mioci dla rmhi ludz-

kiego wyda!
Znalaz si czowiek jeden, nazwiskiem Jakith Szela, gos])odarz ze wsi

Siedlisk w obwodzie Jasielskim, kt('iry si podj t gotiijaj- si rzezi kie-

i'owa('-. Dojra .sobie ]»omocniki'tw, kt()iv,y si po i'('>Mych strotiadi rozeszli,

w.szdzie to samo powtarzali, i j)o(i(hu tak rzecz midzy ludem uoyli, e
jak pdiKiirk zaczn si zl)iera na powstanie, to wtedy na nich...

Tak si te stao. Kilkuiui.stu szaclity, ktcirzy cliciei robi pow.stanie,

jechao ii<t Tarnowa. We wsi liisiej G(>rze, o mil od miasta, zastpi im

drog tluni ludzi i zatrzyma. Nie bnmili si nawet, l»o si niczego zego
nie spodziewali. Napadnici znienacka, cepami l)ici, kosami pokaleczeni,

ci, co nie zginli na miejscu, byli zwizani i od.stawieni do Tarnowa.

.Na to haso zacza si rze .szhn-lity w trzech obwodach: Tariiow-

.skim, Bociieskim i .lasielskini. Rozwcickioiic, w('idk o|)ojone gromady,
ciindzily od wsi do wsi, napaday na dwury, mor<lowaly, czsto nie prze-
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puszczajc iiiii shircoiii, ani ilziccioiii , ani iiicwiastoin. ()l<nici('st\va, pa-

stwienia sio nad nicszi^zoliwynii 1)>1<) liardzo wiele. Nie opowiadamy icii

U\ umylnie, ho nie o to nam ilio<lzi, l)y zle wspomina i jtrzy. Wiele

ludzi zi;inlo w tej rzezi? nii'iw iono, e par tysicy. ISyc moe, bo nie sa-

mych pautiw zaliijano, ale i domowych sucych, i i;ospodarskicli oHcya-

list(')w, i ksiy wielu. C/lowiek jak raz o IJoyu zapomni, a krwi zakosztuje,

staje si krwioen-zyni jak d/.iki /.wierz, przywyka do okrucie.stwu, i Ijez

npamitania Urine na osIcp w zliin(hii. Tak hylo w niejrdnym ki-aju pod-

czas rozmciniw i wujcn doiiiowycli, we lM'ancyi iiajnyN kad |iodczas tak

zwanej wicdkiej i\ewiihic\ i ; tak li\lo i u nas [mdczas tej nieszczsnej rzezi.

W niekt()rych miejscach do dzi> dnia mona widzie siady (twczesnej za-

ciekoci i zatwardziaoci. Urania khisztorna PaTiien Benedyktynek w Sta-

nitkach jeszcze nosi na sobie znaki siekier, kt(')remi napastnicy ciicieli j
wyrba. Ale te szczei^iily pomijamy. Kto zi;inl, w jaki spositij, jak si

nieraz nad ofiarami pastwiono, opow iaihic nie chcemy. Za to wolimy jtrzy-

pomnie par przykadów .szlachetnoci, jiowicenia wocian dla szlachty

w t\cli snmtnycli czasach. "W obwodzie i-zeszowskim, w lasach, le wiel-

kie dobra ^lokrzyszowskie. Waciciel, Niemiec, mieszka na Morawach.

Hze tu nie do.sza. Ale gdy do.sza o niej wiadomo, trzy wsie: .^[okrzy-

szctw, Stale i Cygany, jednej nocy nasadziy kosy, narzdziy eejiy i sie-

kiery, i ju wybieray si w pocliód, eby bi „rabusi(')W i rozb(')jnik(')w".

Wstrzymaa ich rada z ssieilnitdi dworiUy, eby nie szli, bo zemu nie po-

radz, a sami na sieljie mog cign nieszczcie. W tej samej olcidicy,

Iciedy w popochu i trwudze nikt nie wiedzia, co si dzieje, czy rze jest

naprawd, czy si w- te strony zl)lia, a dowiedzie si trzeba b>o konie-

cznie, el)y w zym razie l)ronii'' si i ratowa, przyszo do dworu dw('>cli

gospodarzy i ofiarowali si, e itijd na zwiady. „Panowie nie chodcie",

mitwili, „ani dwojslcicli ludzi nie posyajcie, bo moe by le. Ale nam nic

nie zrobi". Poszli, i nie wnu-ili. Olja byli zamordowani o dwie mile od

swojej wsi.

Byy i przykady miosierdzia nad onami i dziemi pomordowanych;

byy te przykady wielkiej zgryzoty i skruchy. W Grodlcowicach, w ob-

wodzie bocheskim, p(n-wano ze dworu ]iana .^[arcyana eleskiego, zbi-

tego, pokaleczonego, ledwo ywego, jego on i czworo maycli dzieci, za-

wleczono do Bochni. Tam na ryidcu domordowa go jeden w oczatdi ony
i dzieci. Potem [nzez dugie lata mieszkali obidc sieljie, on w cliacie, oni

we dworze. Rozcliorowal si wreszcie i by! bliski mierci. Otaczajcy uwa-

ali, e si drczy l)ardzo, e gi) co giyzie i straszy. Zapytywany, tlugo

nie chcia ni()wi, co nm jest: wkocu jiowiedzial: „idcie do Pani copr-

dzej i iiro<'ie, eby tu jirzysza, lio umieram". Przysza zaraz; a on wtedy:

„Nieci mi Pani jirzebaczy mier ma, bo bez tego jak ja .stan jn-zed

sdem Bogal" Przebaczya, i umar spokojny.

3Iona powiedzie miao i z czystem sumieniem, e tacie uczucia jak

ta pani, miaa po rzezi caa szlaclita. Ból l)yl wielki i al, ale nie byo
w niej ani na chwil goryczy, nienawici do ludu, ani mciwoci. Dla win-

nych, dla tych, co zabijali, l)yo przebaczenie i wyrozumienie, e \iwiedzeni,

Tartiowiki. -Nasze dzieje". J^
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oszukani, nie wied/ieli eo robili. Dla caes>'0 narodu, dla Indu i szlachty

razem, byo tylko i)ragnienie i t>orce proby do Boi:i,a, eby nas wszyst-

kich ustrzeg od zych uczu i zych czymiw.

Ale nieszczcie Ijyo straszne. Nietylko dla rodzin, kt.tire w rzezi |io-

tia(il\ ojoi')\v, braci albo synów, ale dla caego kraju. Jeeli przedtem bya
w ludzie wiejskim niech i podejrzliwo wzgldem szlachty, to ])otem

wzmoga si ona bardziej. Nastaa obawa, e panowie zechc si mci, e
gd_\Ijy mieli sposobno, toby si mcili. O tern, B()g widzi, nie myla ni-

gdy nikt, nikt tego nie chcia: ale w sercach ludu ta obawa bya, a w skutku

tego l)> wielki i-ozbrat, wielka niejedno midzy dziemi je(lneg(» Boga

i jednej ziemi, midzy czciami jednego narodu, kt(>re B(')g na to ])rzezna-

czy, eby w zgodzie obok siebie yy i razem Jego cliwale i doliru Ojczy-

zny swojej suyy. Nieszczciem dalej b.\'a ta rze dla kraju, bo jest nie-

szczciem kada zbrodnia. vadego, ktokolwiek j popeni, Biig w spra-

wiedliwoci Swojej kara- musi. vrew za i)rzelana woa o pomst d(t Boga.

ktii wie, czy wiele z tych klsk, co p(')niej na nas spaday, nie byh) kai-

za to, co stao si wtedy. W nastpnym zaraz roku 1847, by w tyci oli-

wodacli tarnowskim i boche.skim straszny g()d a w skutku godu stra-

szna' pom()r na tyfus. Ludzie z innych okolic m(')wili, e to kara.

Jedna jeszcze o tej sprawie uwaga. Podburzono lud wiej.ski do rzezi,

iia iiom.st krzywd i ucisk(')W, jakich (h)znawal od pamiw. Pod(hi.stwo jego

byo rzecz z, a gdzie pan Ijyl twardy, tam Ijyy uciski i krzywdy. Ah'

o tern wiedzie trzeba, i to w rachub wzi, e ])oddastwo i i'obocizna

l)yly wtedy nie w 1'olsce jednej, ale na caym wiecie, a ucisk ])oddanych

by u nas mniejszy, ich los nie taki smutny jak w innych krajach. W llo-

syi poddany by wasnoci swego pana, i m('>gl by s]irzedanym jak by-

dl. We Francyi i w Niemczech pan mia j)rawo miecza w swoich dobrach

i m(>g ])oddanego skaza na mier. Mia te w tych krajach prawo do

dziewczt wychodzcych za m, na jyierwsz dob jmi ich ltdjie. W ]'olsce

tego barbarzystwa, takich okropnoci nie l»ylo. A gdy))y Polska bya zo-

.stala niepodleg, gdyby bya moga robi u siebie co chciaa, to byaby
wykonywaa to, co postanowia w Konstytucyi .^-go maja: i w roku 184()

z jiewnoci nii- byloliy ju na ziemi polski<'j ani pod(histwa aui pa-
szczyzny.

W jesieni tego saiu('i;u roku is^ll, Wohie Miasto l\rak('iw ze swoim
okrgiem wcielone znst.iio do |)astwa aiistiyackiego.

W dwa lata pilniij, 184S r., zaczy si zaburzenia w caej l'jiropie.

Naprzftd w l'aryu, gdzie wypdzono króla Ludwika i"Mli|ia , a ogoszono
|{ze(Z|ios|iolit. Xa.st|Hue w Wiedniu, w IJerlinie, i po ri)nycii nuiiejszych

miastach niemieckii-ii. Tu cliudzilK o wicej wohiosci, o konstytucye. We
Woszech znowu cliodzio |io czci o to samo, a po czci o odeiranie

.\u.stryi jej posiadoci wloskicli: jomV)ardy i Wenccyi. W j)erlinie knil

pruski Fryderyk Wiilielni i\ zrzek si zaraz swoich rzd<'»w aljsolutnycli

i dal kou.stytucy. W Wiedniu, jak tylko zaczy si zal»urzenia z teni .sa-

mem danieui, uciek zaraz kanclerz, ksi .Metternicli i id<ryl si za
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swoim |>(i(l(laiiyiii , :i |n;i\\;i i swohody iiaroilowc wszystkim luiioflom, lui-

lerym do jfi^o |iiiiistwa. iviidoc Itya powszecima. Cesarz uaskawi za-

raz wszystkirh tycii, co za polityczni' sprawy siedzieli w w iezieiiiacli. Wi-
tano ich u nas z wielka pociech i zapaleni. Do Wiednia udaa si zaraz

(lepntacya, zoona z ludzi ws/.elkirli stan<')W. iOiy Cesarzowi |)rzeloy('- po-

trzeby kraju. l'o ws/.ystl<i(li w iekszyrli i luniej.szycli nnastach tworzyy si
ri')ne Hady i i;wardye narodowe')-, zapowiedziane hyly wyliory ilo 1'aria-

nientn czyli Wielkiei;-o Sejnni w.szystkich kraj('iw ansti-yackicli.

Pomidzy temi zmianami, kt(')ry<'h kraj teraz jtrzy pierwszem zebraniu

jal-ciei-o. Sejmu adac chcia i postanowi, w |)ierwszym i'zdzie stao znie-

sienie jiaszczyzny i juy.yznanie wo.cianom wasnoci posiadanej ziemi.

Ale rzd nie chcia, eljy oliywatele kraju, Polacy i szla<-lita , wystpili

z tem daniem, i pizez to swojej dol>i-ej woli Indowi dowiedli, i zaslutif

sobie w jei;i) oczadi zroltili. Oni oczywicie niogli to zrobi prawnie, tylko

na jakim .sejnue: przedtem nie mieli ani sposobnoci, ani prawa do po-

wzicia uchway. I\zd skorzy.sta z tei;d i po.stanowi ich uprzedzi. W kwie-

tniu roku 1848 o)wieci kadej wsi przez wysanych na to komisarzy ol)-

wodowycli , e Cesarz daruje wocianom paszczyzn i posiadane !;runta,

a dawnycli dziedziciiw za ten uszczerl)ek w ich wasnoci wynai!;rodzi. Tym
.sposoltem stao si, e paszczyzn znio.sa lue szlachta, kt(h'a miaa do tei^o

prawo, ale Rzd, ktiiry nie by wacicielem tych gruntów i tego ]>rawa

do i-()ljocizny. Cz\- lud wiejski wyszed na teni dobrze, to rzecz wtpliwa.

Szlachta, do szlachetnych popd(')W skora, pragnca ludowi wiejskiemu uly,
a w ow\in czasie pokaza mu, e nie chowa do niego alu za to co si
stal(» w r. 1846, IjWaljy z pewn<jci darowaa paszczyzn Ijez okuitu. IJzd,

znoszc paszczyzn, ol>ieca wynagrodzenie, i musia dotrzyma; summy
za potrzeljne na te wynagrodzenia, miig wzi tylko z podatkiiw. Ztd te

wielkie podatki na I/ifl'')iuihiir//r. kt<'ire pacuny wszysc\' do dzi od lat

przeszo czterdziestu.

Bm-zliwe czasy maj to do siei)ie, e z jednego rozruchu rodzi si
drugi, ])o jednych daniach przychodz nowe; i robi si z tego zami.szanie

coraz gorsze, kbJre trwa. dopiiki go wreszcie kto silny wojslciem nie stumi.

Tak bywa zwykle, tak byo i w tym roku 1848.

U nas, na wie, e w Wiedniu l)ya rewolucya. a odtd w Austr\i

1)dzie wolno, zjechao si wielu emigrant('>w, kt(')rzy ju od tylu lat tsknili

za ojczyzn. Byli midzy nuui i ci, co urzdzali nniiemane powstanie roku

1846, a przez rozrucliy i zawichrzenia cicieli zliawi ojczyzn. Znaleli i na

miejscu takich, co nn wierzyli i myleli jak oni. Zaraz te, zamiast roztro-

)>nie korzysta z pomylnej zmiany, jaka w Au.stryi zasza, zaczli gono
gada, radzi o rzeczacli, khuych zrolii nie mieli siy, grozi, burzy si.

Rzd czeka tylko na sposoljno, eljy si ich pozby, a polski kraj trzy-

ma jak dawniej w ucisku i w straclm. W kwietniu, w same Wielkanocne

') Gwardya Narodowa skadaa si nie z onierzy, ale z obywateli samych, i wybieraa

sobie dowódców i oficerów. We Francyi trwaa dor dlu2<>. w ustr\i tylko kilka iuiesi>;ry.
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wita, zasza w Krakowie jaka bójka midzy kilkoma onierzami a ro-

botnikami. Publiczno zacza si ujmowa za i-obotnikami ; wadze woj-

skowe widziay w tem Ijnnt, i nastpio bomljardowanie miasta, szczciem
nie dugie i nie bardzo szkodliwe. AV jesieni znowu bombardowany by
Lw()W, i z r()wnie bacliycli powod()W. W Poznaslciem jeden z przywtd-

ców emi£,racyjnej 1juiv,liwej ])ai"tyi (nazywa si ^lierosawslci), pri')bowal

zrol)i jalvie nowe powstani', ale 1)y |)rzez wojsico pruslcie ])obity.

^^' ]vi-ajacli austryacicicli wrzao wszdzie, i wyljudily rozrucli\' grone.

Praga liyla zl)omliaidowana, a na ulicacli )>yly walki do krwawe. Wosi
w l.omliardyi Wenecyi gotowali si do pow.stania, a na pomoc im szed
ssiedni l\'n')l Sardyski z swojem wojslciem. Wgizy, oddawna l-crzywdzeni

w swoicli narodowycli i>rawacli, upominali si o nie, i grozili, e oderw
si tul Austryi — podnieli te w Jcocu wojn.

Nie do na tem, w samym Wiedniu powtaizaly si raz po razu grone
zaburzenia. Ce.sarz Ferdynand sclironil si do Tyiidu. Pod jesie .stan rzeczy

tale si 2>og(>rszy, e na ulicadi Wiednia byy wallci; tum ludzi wpad
do gmacliu ^linisterymn wojny i powiesi ]\[inistra wojny Latoura; a e wojska

w Wiedniu Ijylo mao, Ijo Ijyo we Woszecli i na Wgrzecli, sprowadzono
posiki zdalelca, a z Kroacyi. Wasn stolic Cesarza nmsialo wojslco dla

nieg) zdoljywa; po zdoljyciu (juk zwykle) srogi odwet, wyroki mierci,

rozstrzeliwania, wizienia.

Takie Ijyy skutki dugicli, niesujuiennycli, a, jak si i»ol<azalo i nie-

roztropnydi rzdttw ksicia ]Metternicia.

W takim .stanie rzeczy, dla pastwa austryaclciego bardzo niel)ezpie-

czn>nn, Cesarz Ferdynand nie czu si na siacli rzdzi duej, i zoy
koron na rzecz swego synowca, dzi panujcego Cesarza Franciszlca J()zefa.

Wstpi on na ti-on -i-go grudnia 1848 ro]<u, majc zaledwo lat onmacie.
W tym wieku nie mijg mie potrzelmego do i'zdiiw dowiadczenia, musia
s|)U.szcza(" si na star.szycli, a ci nic zawsze dobrze radzili. Rozumieli oni

susznie, e trzeta pokona powstanie we Woszecli i na Wgrzech; ale

tego nie ]-ozumieli, e jeeli zaczn rzdzi jk) dawnenm, to zamia.st spokoju

przygotuj tylko nowe zaburzenia. We Woszech wojska cesars]<ie, prowa-
dzone przez liadeckiego, poliily knila Sardyskiego pod Xowai-, a potem
nasta tam jiokcij. Ale na Wgrzech l>yh) trudniej. Rok prawie trwaa tam
wojna — byo w niej po stronie wgierskiej duo Polak('iw w osobnych

l)nlkach, pod dowiidztwem jeneral<'iw, jeszcze z is;j] roku, JJenia i l)(Mul)i-

skiego. Wojska cesarskie nie mogy zwyciy tego powstania. Do])iero na

|«onioc (w lecie roku 184!)), ])rzy.szy wojska i-osyjskie (cigny wtedy do

Wgier przez Galicy). Wtedy Wgrzy pn<| przemagajcrmi silami zo-
yli l»ro.

Spok('ij by przywnicony, ale ze spokojem wrticily dawne lildy rzdu;
(Uiwnc zudzenia, e mona Wgr('>w, Wochiiw, Polaktiw, i wszystkich
imiych przerobi na Niemciw. .Metternicha nie byo, ale jego (hich zo.sta,

i jego sposi')li rzdzeiua. A z tego wynika cig:a, cho tumiona niech
w j»r)ddauych, nienawi do rzdu, a jnzez ni nowe dla .\ustiyi niehez-

pieczr.stwa. na kti>re p<)niej dopii-ro Cesaiy,, gdy do lat uizkith doszed.
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spraw ii'illi\\nsci;i i niailnicia swojii |MPra(l/.il. W Ninni-zrcli i \vi' Wlos/.ci-li

l)yly tiikii' saiin' /alpiir/.ciiia we wszystkich iiiiiii^jszycli [laiistw adi. alr iiaj-

i;()rs/.t' Ityly w Uzyiiiic

Tani (1(1 i-(.kii ls4(i siedzia na SU>\\r\ .\|,(,stiilskici l'iiis i\. Wiedzia
(III ddlnzc. e dawny s|)(is(W) rzdzenia liyl zly. i (»! te^o zaczai, e |")(lda-

nyni swniin w pastwie kdscieineni z wlasneiio ikiikmIm dal w i(.'cej priiw

i wolnoci. Nieszcz('scieni. w tycli Indziacli ktiirzy roliia zaliinzenia, Ityla

(i jest) nienawisi- nietylko swieckidi rzdów, ale i cjn-zescijaiistwa sanie;.;'o:

a i>rzi'(i(wv.s/,y.stkiein Kocioa
katoIiclviei;'o. M()wia(>ni i ncza^,

e wiara jest przeciwna ro/.n-

inowi i z postpem roznnm
iipae ninsi, a poslu.szestwo

Kocioowi, e si nie zgadza

/. wolnoci! To te w nidi je.st

naje^orsze. Dlatego oni nic nie

naprawiaj nigdy, tyllco Indzi

i s])()leezestwa cale psnj; ni-

gdy nic nie bndnj, tylko zaw-

sze hiirz i wal.
Gdy wic zaczy si rewo-

liicye w caej Europie, zaraz

ci burzyciele podnieli gow
i w Rzymie. Cliodzio im nijy

o to, el^y Papie owiadczy
si za nie])odlegoei Woch
i wyda wojn Austryi: na-

prawd o to, eb_v pastwo ko-

cielne zal)i"a, a Koci(') sam
do upadku doprowadzi. Pius

IX odpowiada, e jest ojcem

w,szystkich wiernyclr, i wojny adnemu z nich wydawa nie moe. Wte-

dy powsta w Rzymie rozruch wcieky i krwawy. Minister Papiea,

Rossi, zamordowany: Pajiie .sam oblegany w swoim ])aacn, .strzeony

ju-zez swoich onierzy (bardzo nielicznych), atwo móg by ucliwyconym

i zabitym. Umkn w nocy, w przel praniu, i schroni si w Gaecie, mie-

cie nalecem do królestwa Neap(dita.skiego. W^ Rzymie obwoano Rzecz-

pospolit, bezbona rewolucya szalaa; onierze jej zatykali konnini-

kanty na kaski i chepili si tem witokradztwem. A we Fraucyi obu-

dzio si clirzecijaskie sumienie. Rzd wysa wojslco; wojsko zajo Rzym,

lvt(»rego rewolucyjni onierze nie bardzo odwanie bnmlli, i wtedy Pius IX
do Rzymu powr(ici. Ale taka bya w tych wichrzycielacli woskicli niena-

wi Kocioa i papiezlcich rzditw, e )ezi)iecznym od nich Pius IX nie

by nigdy. Dlatego kilka tysicy francuskiego wojsl<a stao w Rzymie za-

wsze przez lat przeszo dwadziecia.

OJCIEC SWIETY PIUS IX.
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w samej Francyi. i>o wypdzeniu knUa Ludwika Filipa, (lUwolaim

l\iceezi)«isp()lita ; ale po kilku tyiit)dnia(.li radoci, zaczy si tani izecz\

psu. Bezizd i zniszczenie, czyli tak zwana Rewolucya, nie przestaje na

tem, e rzd nionarcliiczny zmieni na i^epublikaski : ona chce wali wszelki

rzd, kt<'>ry utizynuije w kraju jiorzdek i prawo. Podnio.sa te w Par\u
sroiii bunt, w miesicu czerwcu, który wojsko po trzech dniach lioju na

ulicach z trudem .stumio. AV jesieni drugi taki bunt, drugie bitwy i nie-

.szczcia. Wtedy w\p}ynl na wierzch czowiek, ktthego dotd mao znano,

a nawet lekcewaono, ksi Ludwik Napoleon Bonaparte, synowiec cesarza

Napoleona I-go. Ten marzy od modo.ici o tem, el)y we Francyi przywri)ci

cesarstwo, i osi mi tronie stryja. Teraz skorzy.sta zrcznie z powszech-

nego zamieszania. Wojskow\nn ]irzypomina zwycistwa i chwa Napcdeona;

obywatelom oliiecywa W(duo i niwno przy i)orzdku: i tak sobie ludzi

liozyskal. e wylu-ano go Prezydentem Ezeczypospolitej. (^.strony i wyra-

chowany, nie zmieni formy rzdu, nie pieszy si z og(»szeniam cesarstwa,

czeka dolirej sposoluioci. Tej dostarczyli nui znowu wichrzyciele i l)urzy-

ciele. Jtrzyli oni Timysly, szerzyli niepokój, wywoywali rozruchy, wreszcie

jtod koniec roku 1S.")1 jtodnieli nowy l)unt w Paryu. Spokojni i porzdni
obywatele byli tem oburzeni i przeraeni. Skorzy.sta z tego Prezydent Rze-

czypospolitej. Bunt .stumi; ale owiadczy, e przy tej formie rzdu spok<>j

utrzyma si nie da, e trzeba silniejszej wadzy w rku jednego, i ogosi
si cesarzem, pod imieniem Napoleona ni-go.

Tego nowego cesarstwa we Francyi przestraszyy si wszystkie pa-
stwa w lOuroiJie. Anglia jedna bya nowemu cesarzowi przychyln: wszystkie

inne jiastwa Itay si, e synowiec zechce je zaczeja i najeda, jak

niegdy stryj. Napoleon III nie by wojowniczy, owszem ustrony raczej

i sjiokojny. Ale wyniesiony na. tron przypadkiem i zrcznym wyl)iegiem

a nie jirawem. potrzeltowal jako to swoje panowanie usprawit'dliwic

i utrwali. Francuzi l)yU upokorzeni tem, e za kri')];i Ludwika Filipa

powaga ich w wiecie liya troch upada: Napoleon ll myla, e zwy-
cistwo i chwaa uraduj nankl, i)oga.szcz jego dum, i przywi go <io

Ce.sar.stwa. Chcia wic wojny i potrzebowa jej. PowómI do wojny i za-

czepk daa mu Bosya.

W Ziemi witej, gdzie jest gndi Chrystusa Pana i wszystkie miejsca

liamitne z Pisma w., Francya od wiekiiw miaa opiek nad prawami
katulikiiw. ich ko.ciolami. klasztorami i zakadami. Ko.sya ma znowu tak
opiek nad schizmatykami ; ale wykonujc t opiek, wdziera si ustawicznie

w prawa katolikiiw, i krzywdzi ich. a chce i)onialu z cza.sem w.s/.y.stkie

wite miejsca dla siel)ie zagariuu-. AVanie za.szedl taki przyjtadek. Francya
upomniaa si o katolickie prawa i interesa r Uo.sya od|Hiwiedziala hardo
i |io gnihijasku. ]'ocz si sp('ir, zrazu na sowa i pisma. e za Francya
i .\ngiia bay si l^isyi i jej potgi, zwaszcza gdyliy zaltrala Turcy (do

czego |{()sya zawsze dy), wic ze sporu sownego zroliiia si (w roku 1854)

W(»jna. Po jednej .stronie Francya, .\nglia i Tureya. pn (hiigiej Kosya. Na-
zywa si ta Wfijna Kijinislcd. bo toczyhi si w l\i\niie. pówyspie na moizii

Czaniem. w posiadaniu jjnsyi.
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Tratwo poj, jiil< v\ INilscc serca zaliily od radiici i iiad/.ici. Tera/.

stanic sic to, czciio kiaj i cmi-iacya \vviilailal\ ud tak dawna: Najiolcon III

zrozumie to, czei;-o Pierwszy nie pt)ja, i zrobi to. co tamten zauietlbal: za-

bezpieczy wiat od l\osyi, przez przywnicenie niepodlegej Polski. Tak u nas

mylano: i naprawd, jeeli Francya i Anglia chciay, eby Rosya wiatn
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gTon nie byhi, to powinny byy lulerzy na ni w Polsce. AYojna inowa-

dzihi si nad morzem Czarnem, oliodzilo l)o\viem o to, eby Tiurye od IJosyi

zal)ezi>ieczy. Cesarz francuski mia ten zamiar, eljy pobiwszy Kosy
w Krymie, [irzej potem na Ulcrain, a ztamtd do rodka ziem polslcicb.

W tej myi i nadziei formoway si osojne puki i>olskie w Tureyi. Ale

Anglicy bali si, e odbudowana Polslca wzmocniaby bardzo Francy, za-

zdrocili, i chcieli poprzesta tylloi na niszczeniu rosyjslcicli miast portowycli

i (dvrti')w. Nap(jleon 111 kiedy to spostrzeg, powiedzia sobie, e dla tak

maego skutliu dugo wojowa nie warto, i zacz myle o pokoju. Jego

wojsko ju odnioso liillca wietnycli zwyciztw, okryo si cliwa, w kocu
zdoljyo Sebastopol, rosyjslc twierdz w Krymie, ictóra ucliodzia za nie-

zwycion. mi'ig wic cesarz wojn slcouczy l)ez upokorzenia, a nawet

z ( liwal.

W l\osyi cesarz ^likoaj ju nie y. Umar po bardzo lvn')tkiej clin-

ri>l)ic w pocztkach roku 18.j."). .Miiwiono wtedy, e nie umar naturaln
unerci, ale si sam otru. Widzia si pobitym we wszy.stkich bitwach ;

nuarkowa, e zwyciy nie zdoa, i e chcc Rosy uchnmi otl zguby,

lidzie uuisia prosi o pt)lv(>j. Jego duma nie moga znie tego u)iokorzenia,

i dlatego odebra sobie ycie. Nast[iil po nim jego syn, Aleksander ll-gi.

Ten zacz zaraz olcazywa si slconnym d(i zawarcia pokoju; Na]>oeon
po wziciu Sebastopola jjragn go take, i zawarto te polcój w 'aryu.
w roku 18.)(i.

Dla Polak<'iw by to zawcid wielki i nieszczcie. Spodziewali si oni,

e przynajnuiiej w traktacie pokojowym uiuieszczony Ijdzie warunek, e
llosya dodiowa Polsce praw, przyznanycli na Kongresie wiedeskim w roku

18bj; ale llosya nie cliciata o tem sysze, Francya nie nalegaa, i sko-
czyo si na ustnycli obietnicach, e cesarz Aleksander los Polak<')w ]>oprawi.

Dwadziecia pi lat emigracyjnycli stara i zabiegów, eby .spraw
jiolsk p]zylczy do wiellciej wojny z Rosy i w ten sposólt j rozwiza,
sjvoczyo si na niczeni.

Obok tego nieszczcia spadla na nas wtedy cika .strata. .\.(him

.Mickiewicz, ktiiry pojeclia do Konstantynopola, eby tau) tbrmacyi ])olskich

piilki')w ](omaga('\ zacliorowal na <hoier i umar -.'S-go listopada bS,")") r. ').

Miody ccsiirz rosyjski .\h'ksan(iei- II iiit> by z luitiiry taki srogi, jak
je;;-!) ojciec .Mikoaj; l)yl raczej agoiluy, ale iirzytem by slaby i chwiejny.

.V zwykle ludzie sabi, jak si raz u]»r i zatn, to id ju na olep, zatrzy-

ma si nie maj mocy, i wtedy w sntgoci nieraz przechoilz zych. l*o-

kazalo si t(» z czasem i na .Meksandrze II.

W ])ierwszych latach jego jtanowania iza(ly rosyjskie w l*ol.sce byy
cokolwiek lejsze. W piawacli nie zmienio si nic; a nowy cesarz za pier-

wszey;o pobytu W Wai-szawie powiedzia gono do piv.yjmujacych go oby-

'; (iiilo jcfco pr/.cwii-zioni- do Fninryi. -/.hr/.itnr li\lii ii:i riin-iiliii/.ii h .\liiiiliiini.-iir\.

(ibok wielu iiolskicli w};;nai'icó\v. /tanitil .sjirowailzoiic rio Krakowii, ])ocliinvaii(' liylo nm
czjfit- pod Ko.ciiilciii iiii Zaniku l-jro li|K-a 1«!)0 roku.
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wiitcli, /.! „ws/.ystko, cd Jr;o (ijcirc /i-dliil, li\|n dulin' i sliisziii', ii •^(Kliy

„\\;mi j('.s/,c/,(i cliciiilo si iii!i/':i/(\ jiik dawniej, to ja iiotrali by(" sroj^^iiu,

„i l)(Ml si sniy". Alt? |i(>miiiiu tej i;ri)by sro^-o rzdu zwoliiiala (-((Icdl-

wick. Przcladiiwa iiowycli nic liyio; ksiki i dzienniki niialy wicccj

wolnoci. Pozwdlnnn na zawizanie w Kr()lestwie Towiirziistiru rolii/cz<'(j(i,

w któreni wszyscy dhywatelc zajnidwali si s|)rawanii i;()siid(larstwa wiej-

si<iei;'o. Prezesem Towai/.ysfwa liyl Andrzej Zamoyski, czlowielc uywajcy
susznie uajw iidcszej w kraju |id\sai;'i i uludci. i'd ]iarn lafaeli, l^iedy we
wszystkich l<i-aja<'li ]idiskicli pud rzdem rdsyjsicim, cdraz czi'sciej i coniz

i;'loniej| '^tanowie domagali si ziiiesieuia jiaszczyzny i uwaszczenia wo-
cian, rzd ])ozwolil Towarzystwu rolniczemu ohmyle i |>rzy;()towa sposc')))

tej popnlwy. Wzild si te oTid dd dziel; a (llaczei;(i i;'d nie ddkdualo, to

zaraz zobaczymy.

Byo wic jiod rzdem rosyjskim lej i znoniej ni zii ^likoaja. l'od

jednym wszake wziildem nie byo lej, owszem byo tak sroj^o i krwawo
jak za nieg'0, to |)od \vzi;ldem.]"elii;ijiiyni. Na l^itwie, kilca wsi niej^dy

nnickicli, a za Mikoaja i^walteni zmuszonych do schizmy, syszc, e nasta
cesarz nowy i e|>szy, podao ])roi), el)y im wolno Ijylo wr(')ci do kato-

lickiego Kocioa. Zapacili ciko to zuchwalstw'0 biedni mczennicy. vrew
znowu laa si strumieniami, wizienia i sybirscie kopalnie znowu zaludniy
si nieszczliwymi; Sjinitni. DziiTiioiricka gon si stal w wiecie, i po-

wikszya dugi sze]'eg okruciestw speluianycii przez \osy na lvdcielts

i Jego wiernych ').

Cesarz Napoleon tymczasem, troch z przekonania, a troch dlatego,

eby niespokojnych Francuzów^ zatrudni i olni chwa, wda si w now
wojn. Myla on i wierzy szczerze, e Icady naród ma prawo do swojej

ziemi i do niepodlegoci. Do tego jego i^rzekonania nmieli trafi Wosi,
a g()wnie krcU Sardyski, Wiktor Emanuel, i jego minister, lirabia Ca\'()nr.

Tlinnaczyli oni Napoleonowi, e panowanie Anstryi w Lombardyi i Wenecyi
sprzeciwia si tej zasadzie iKtrodotcoci, któr cesarz uznawa i gosi. Po-

cichu za obiecywali soiie, e, jeeli Francnzi zdobd i im oddadz Lom-
l)ardy, to potem oni ju wy[)dz wszystkich mniejszych ksit woskich,

a zrobi jedno wielkie knilestwo woskie pod knUem Sardyskim.
Napoleon dal si nierozwanie w t wojn wcign. Prowadzi j

z wielkiem powodzeniem; zwycia wojska anstryackie w Icilku bitwach

(najwiksze byy pod Magenta i [)od Solferino) ; Cesarz Franciszelc J()zet"

widzia si zmnszonym dalszej wojny zaniecha, zawar pokój (w Yilla

l^^ranca w roku l!S.")0), i ijdml)ardy odstjl. Wenecya i)rzy nim zostaa

na czas jald.

Francya nie wysza dobrze na tej sprawie. Zyskaa wprawdzie dwie

lirowincye, Sabaud\ i Nicee, kt(')re jej Sardynia za pomoc odstpi mnsiaa
;

ale zamiast kilku maych i sabych ksit, miaa teraz w ssiedztwie

') Szczegóowa wiadomo o tej sj)rawie w ksieczce wydanej w r. 1891 w Krakowie

p. t. „O Rusi i Rusinach".

Tarnowski. „Nasze dzieje". l-
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swojem wieUiie Królestwo woskie, które nietylko Francyi nie pomagao
gdy ona l)ya w potrzebie, ae jeszcze czyo si zaraz i stae z jej nie-

przyjaciómi.

Zaedwie za skoczya si ta wojna, pokazay si nowe i boene
zawikania we Woszecli. Ksistwa: Toskanii, Parmy, Modeny, KnUestwo
ieapolitaskie, uznay a-cSa Sardyskiego swoim monarcli, i dt)lvonay

zjednoczenia Wocli. Ale w samym rodku tego kraju leao pastwo Pa-

pieskie. Wosi zaczli da, eby i to Ijyo zabx'ane: e Rzym ])owinien

by stolic icli Kr<')estwa. Król wstydzi si troch takiej oczywistej gra-

bie}', a wicej T>a si zaczepia Francuzów, którzy zawsze trzymali Rzym
i jego najl)lisz okolic. Na Rzym wic nie szed : ale ulegajc niby prze-

monej woli poddanycli, zaltra wiksz cz ]>astwa Icocielnego. Papie-

owi zosta tylko Rzym i kilka mil ziemi dokoa. Pius IX ogasza przed

caym wiatem, e dzieje si gwat, przesh-zega, e to zamacli nie na pa-
stwo kocielne tylko, ale na sam Kocicj katolicki i na wiar. Jeeli Papie
nie bdzie udzielnym panem w swoim kraju, to ki'ól, w tym kraju panu-

jcy, jdzie móg jak zeclice uciska go i w sprawowaniu wadzy dudiownej

go krpowa. Ale na to nie zwaa nikt. Rzd woski w zabranym papie-

.skim kraju gral^i dobra ducliowne, zamyka klasztory, zaprowadza szkoy,

w kt()rycli naulca bya wprost niechrzecijask, udodych ]deryk(')W zmusza
do suby wojslcowej : sowem pokazao si, e, jeeli knilowi cliodzio o zje-

dnoczenie Wocli, to innym chodzio nie mniej ale cliyba wicej, o ol)alenie

Kocioa i zniszczenie wiary. AJe oprócz w(tjska francuskieg(j, kt(ire strzego

Rzymu, nie mia l'apie pomocy ani opield adnej. Rzdy katolickie, z wy-

jtkiem francuskiego, nie troszczyy si o niego wcale
;
protestanckie i ro-

syjski cieszyy si z jego nieszczcia. W spoeczestwacli za jedna cz,
Ijezbona, tego tyllvo chciaa; di'uga mówia lekiomynie, e jalc Papie
nie Ijdzie mia wadzy wieckiej, to dopiero bdzie m()g odda si zupenie

spraw(nn ducli( iwnym.

Maa liczba tylko owiadczahi si za Pa])ieeni. Z tej ludzie modzi
wst])owali do papiezkiego wojska ; najwicej byo w niem Francuzów.

Wojslco to musiao si ii i bio si walec-.znie. Rzd woslci Ijowiem sam
si na Rzym nie wyprawia, ale patrza pizez szpary, jalc jego jenera Ga-

ribaldi zbiera ochotiukiiw i wyprawy takie urzdza. Byo iclipar; a Pa-

pie zaczepiony broni si uuisia. Za kadym te razem wojsko jego pobio

i odparli) ocliotiuki)W Garibadego '). Tak .staa i)od()Wczas ta sprawa wadzy
wieckiej Pa])iea, lvt(')ra póniej .skoczya si zaboicni i\zyiiiu i ohrik-eniem

go na stolic l\r()le.stwa woskiego.

W .\ustryi tymczasem jio lucszczliwej wojnie woskiej, rzeczy stay

le. Skarb by pnsty, kredyt zachwiany, u poddanycli niech do rzdu.
W Wgrzccli zwaszcza iisposnhicnie od rolcu \MH bardzo nie|)rzycliylne.

'; W jeiliicj z tyi'li l)it\v oilzuaczjl si i dostul krzy wojskowy Jan Pojjiel (syn . p.

Pawia l'<>|)iela), oliciT zrazu w wojsku au.stryackicin
,

i)Oteiii w ]>apiezkieiii, a w kocu w i>o-

w.staiiiu roku WiX



HR. ANDRZEJ ZAMOYSKI

(podug stalorytu A. Oleszczyskii



— \0S —

z którego w danym razie nieprzyjaciel jaki atwo mitglby by skorzysta.

Wtedy Cesarz Franciszek .bizef rozway i uzna, e spos(»l) najlepszy, eby
pastwu jtrzywnk-i jedjio i si wewnitrz, a powag u oboycli, jest ten.

iliy ludziom jnzyzna wicej ol)ywatelskiej wolnoci, a ludom wicej wol-

noci narodowej. Z wasnego popdu, bez adnycli zalnirze i adnego na-

ciscu po.stanowil Cesarz nada konstytiicy, czyli wadze prawodawcz po-

wierzy posom, przez lud do sejmi'iw wybranym. .Miiu.strem Cesarza byl

wtedy liraljia Agenor Goucliowski ') (przedtem i potem Namiestnik w Ga-

licji), i ten Titwierdza Cesarza w tym zamiarze, i uoy (w padzierniku

roku 18G0-go) manifest, Ict/^in Cesarz t wol swoj [loddauym swoim

oznajmia. .

Na wiosn nastpnego roku, 1861, zebra si po raz pierwszj' Sejm

galicyjski, i wszystkie inne sejmy krajowe, a po nicli Rada pastwa
w "\^'iedJ^iu.

W cajTii t_\nn przecigu czasu, od roku 1831, a do 1863, najznoniej

l)yo Polakom pod rzdem pi"uskim. Król Fryderyk Willielm I^' by czo-

wiek rozmuny i uczciwy; urzdnicy, cho niemczy cicieli, jednak praw
swoicli lu-uskicli trzjinali si cile, i nie nacigali icli na szkod Pidakiiw.

Powinnoci poddacze zniesione l^yy oddawna, i szybko; ])rzez to usunity

by pow()d do niechci midzy uboszym a bogatszym Polakiem. Raz zroldl

rzd pruslci zamacli na Koci('): da, eby przy zawieraniu maestw
midzy katolilcami a protestantami, Kociti odstpi od warunku, ]mh] któ-

r\iu jedjniie na takie maestwa zezwala, to jest, eljy dzieci >yly katnli-

kami. Na to oczywicie wadze kocielne przy.sta nie mogy. .Arcyliislcup

gnienieski i pi>znaski, .Marcin Dunin, po.szedl do wizienia; taksamo

arcybiskup koloski (Kolonia, miasto w Niemczech nad Renem). Ale to

przeladowanie zczyo tyll<o cilej wiernych z Biskuiiami. i posuyo do

rozbudzenia i u.stalenia dudia katcdickiego w Wielkopolsce, do zjednoczeiua

(hicliownycli, szlachty i ludu wiejskiego w mioci i Kocioa i Ojczyzny.

Nie brakft te w ownn czasie ludzi dzielnycli, lct('>rzy obu tym s]>ra-

wom dol)i-ze suyli. Opnicz pomienionego witobliwego Arcybiskupa, bya
mod.szyci ducliownycli znakomitydi liczba znaczna. Tak ]<sidz Jan Jani-

szewski, póniej sufragan jioznaski, kaznodzieja, mówca wiedci, pisarz

wyljoiny, do nauki niemniej jalc do dziaania zdobiy, a kapaskiego duclia

i staycli przekona [leen, arliwy uczuciem, ]>otny uniy.sem. Ksidz
Aleksy Prusinowski, kaznodzieja ine nuiej sawy. Ksidz Korytkowski,
praat kapituy gnieuieskii-j. ksidz l\zeiuewski, Respdek, i wielu innych,

z |Misrt'>d kt<')rycli dzi jeszcze yje i .wieci zasug Icsidz Kdward kikowski.
sufragan poznaski. .Midzy .lezuitami (w remie), Filipinami (w Gostynin),

l)yo te widu takicli, Ictiirzy religijne ycie tego kraju rozwijali gorliwie,

a ycie polskie utrzymywali. Odznacza si w tem duchowie.stwie |Hizna-

skiem sz<.'zeg(')lu zdolnoci i gorliwo.ti ksidz Ja7i Komian. Ten liii

si w roku 1831, a potem na emigracyi nalea do tydi, co pierwsi zaczli

', 1'iirtret zobacz na str. 14ó.
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W vzii;i\v;i('- i szorzy przckonaiiiii kfitulickio. Z t-zaseiu dosta pozwoloiiic

Dsicillfiiia si(> w Poziiaiiskicm ; oeni si (z (-('n-k jeiUTaa Clihipowskici-o),

i zajiiiiiwiil sil' (/.yiiiiii' ui>s|ioil;ir(/.iiiii i pnlityczncnii sprawami, i piiiiiiMi-

nictwciii. Ale po kilku lutiidi straci on, a wtedy |ioiv,ii(l wiat i wy-
wici! sic na i<si('(i/.a. Siu\ 1 odtaii Paiiii 15o,uii i Kofioowi jeszcze s'<'i'l'-

his/.a rzad<')\v dyecezyi; ale wieckich spraw
Ze szczei;<'ilncni staranii'ni w \(iio\\ \ wal

wiej 1 c/.ynniei. stal si juaw ic

krajn dlatei;o nic /.anicdhywai

modzie na doln-ycli katoli-

lv(')w i l'olav(iw; urzd /.ii w tym
folii zalcad, Ictiirym kierowa!.

Przez to wszystko nalea do

naj|totrzeljiiiejszycli i najzaslti-

eszydi ludzi w cociele jiol-

skim i w craju. Uiuarl w roku

1877.

Jego brat Stanisaw, towa-

rzysz w wojnie, na wygnaniu,

i we wszystkicli pracaci p(')-

niejszycli , Ijyl czlowielcieni

wieckim, onat\nu, a odzna-

czy .si jalco pisarz, poeta, uczo-

ny i dziennilcarz. Pisa i do-

brze i i)iknie, razem z l.tra-

teni wydawa pismo miesiczne

Przegld Poz/uiskl. w catoli-

cldi zasadacli naj.stateczniej-

sze, a w wieckicli sprawacli

l)ardzo rozunme. Zasuy si,

midzy innemi pismami, prze-

kadem na jzyk jiolski dzie

najwilcszego angielskiego po-

ety Szekspii"a. By przez dhigie

lata prezesem, i rzec mona dusz poznaskiego Toir(n-:i/s(ir(i l'r:ijj(ició

X((iik. Umar w roiu 188.".

AYiellc ozdob i chwa Wielkopolslci byli dwaj jeneraowie: Dezy-

dery' Clia powslci ') i Franciszelc .Morawsci. 01 )a odbyli wietnie wszystlcie

wojny napoleoi'isvie. Za Królestwa Kongresowego Cdapowslvi nie uKig
znosi dziwactw A\'ielli:iego Ksicia Kon.stantego i po lvilku latacli wystpi
z wojska") i gospodarowa u siebie w Turwi. Co robi ]»odczas wojny rolcu

1831, a mianowicie w wyprawie na Litw, to wspomnielimy wyej. Po
wojnie wr(')ci do domu, a e jtrzez czas modoci by na wojnaci, wic
majtek l)ardzo by zaniedba. Wzi si teraz do pracy ziemiaskiej i go-

X. lAy KOZMIAN.

') Portret tego liyl ua str. 74.

') Byl szwagi'em Wielkiego Ksicia, mia za sol> Ajitonin Gnulziiisk. iiajinlmlszij sio-

str wspomnianej wyej Ksinej owieckiej.
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spodarskiej. Surowy dla siebie, siebie i drugich trzymajcy w onierskiej

karnoci, oszczdny bardzo, by jednjTii z tycli, co zrozumieli najlepiej, e
jeeli clicemy utrzyma s\v<)j Ijjt narodowy, to musimy zatrzyma ziemi
w swojem rkii; a na to, eby jej nie wjT)uci, musimy z ni obchodzi
si mdrze, czyli dobrze gospodarowa. Jenera nietylko dawa przykad
umiejtnego gospodarstwa, i ]iodni()s je przez to w caej pi'owincyi, ale

pizez ksilvi ktSre pi-

sa '), uczy wszdzie,

gdzie po polslcu czyta-

no. Lepsze, wiatlejsze

pojcia i wiadomoci o

uprawie roli szerzyy

si w Polsce przez jego

pisma. Katolik twardj^

a gorcy, onierz, zie-

mianin wzorowy. Jene-

ra Cliapowski umar
w pónej staroci w Tur-

w, w roku 1879.

Jenera ]Morawski

nie wystpi z wojska

za KiTilestwa Kongre-

sowego. W rokn 1831

l)y ministrem wojny;

po wziciu WarszaAvy

wywieziony w gb Ro-

syi. Uwolniony po kil-

ku latach osiad na oj-

czystej wsi Luboni

i gospodarowa. Ale o

ile jenera Cliapowski

))y sin-owy, o tyle ten

agodny, wesoy, do-

wci])ny. By te jednym
z najepszycli pisarzy

swegt) czasu. Wielo
wierszy, powiastek, baj(>k '), ktiti-ydi uczymy si w dziecistwie, a z ])rzy-

jemnoci czytamy przez cae ycie, s jego pi(»ra. Uuuul w roku 186-2.

l^lwai-d Raczyski, waciciel llogalina, l)y czowiek ntzuumy, Polak
gorcy, kt/iry ca dusz clicia swenui krajowi suy, i wiele uni dobrego
zrobi. Tytus ]^zialy.ski z ICórnilca, zebra u siebie bardzo znaczn biblioteli,

a co waniejsze, wydawa swoim kosztem liistoryczne dokuuienta, odnoszce
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sio (li> spraw polskicli. Na szczefC()lii pami i wdziczno zaslii^^iijc duktor

Karol JMarcinkowski. ]}y <m synem mieszczanina z Poznania, wyksztaci
si na lekarza, suy clihibnie w roku 1831; potem jn-zez reszt ycia o tinn

tyllvO mj'la, nad teui pracowa, eby ten kraj polslci podnosi, a ludno-
jego owieca i do-

l)rze cliowa. Naj-

wilcsz jego za-

sug ))ylo Toirii-

X(iiif>oiri'j. kt('ir('

dotd dziaa, a od

zaoenia swego

tysice ju moe
ubogicli mlodzicii-

ct)w w\-prowadziio

na tgicli i poy-
tecznycli ludzi.

August Ciesz-

kowski, liczony

bardzo, jeden

z najuczeszycb

ludzi w Polsce

w naszym wiele u

(zwaszcza w filo-

zofii), cho uczony,

by i do spraw

praktycznych bar-

dzo zdatny, i w po-

litycznem yciu
Wielkopolski Ijar-

dzo zasuon)-.

Umar w r. 1894.

Karol Libelt, jalv

tamten, mia n;)-

uk filozofii za

gl('iwne powoanie,

ale, jak on, talce

nalea czynnie

i nieraz wietnie

do wszystkich spraw krajowych. Maciej Mielyski, za modu wietny
onierz z roku 1831, by przez cae _\cie wzorem oljywatela; podojnie

Gustaw Potworowski ; wielu pomin musimy dla Ijrakn miejsca. Do,
e i religijne, i polityczne ycie, i pimiennictwo, i gospodarstwo rolne,

dziki tym ludziom, trzymao si do1)rze w ^yielkopolsce, tak e inne

czci Polski stawiay j sobie za przykad. Co za byo najlepsze, i w czem
oni nas wszystkicli bardzo wyprzedzili, to e tam lud wiejski najwczeniej

DR KAROL MARCINKOWSKI
(wedug wspóczesnego sztj'cliu).
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obudzi si w swoicli iR-zticiacli polskich, i w nich si ze szhu-ht, z tliiclio-

wiestwem tak zczy i razem trzyma, e adne namowy, junlstpy, sztuki,

prnslcie czy inne, jednoci tej zerwa nie zdoay.

Kró pnislci nie cofn IConstytncyi jio rolcu 18-18, Ijyy wic zawsze

sejmy w Berlinie, a posowie polscy zachowywali si w nich mdrze. Oni

pierwsi zrozumieli, i nas w Galicy i swoim przykadem nauczyli, e killcu-

nastu czy Jcillcndziesiciu joslitw l'olalvów, w wielkiem mncistwie innych,

nic znaczy nie moe, jeeli Icady z nich Ijdzie gosowa inat.-zej. Ale g"dyhy

szli wszyscy zawsze Icup, i gosowali zawsze wszyscy jednalco, to takie

skupione grono w kadym sejmie co znaczy, a czasem i sprawi ]totrati.

Od nicli pocza si ta solidarno posów polskici, ktcirej trzymaj si
wiernie i nasi posowie w wiedeskiej Radzie pastwa.

Posowie Wieicojjolscy im wicej okazywali rozunui i jednoci, tern

wicej l)urzyli przeciw sobie zaciejc nienawi prusk. Do jakich uczyn-

c(iw ta nienawi nie wstydzia si doj, to pokae nastpujcy przykad.

W roku 18G0 rozchodzi si po wiecie wie, e odkryto wielii nieljez-

pieczny spiselc i>olski; ct(')ry ma swoje rozg-azienie i w Poznaniu. Pisz
o teJn w.szystvie dziennOci zagraniczne. Nie wiedz tylko Polacy w i\iznaniu,

i zaczynaj dochodzi, co to jest i zkd. I có si pokazao ? Oto e dyrelvtor

policyi pruslciej w Poziumiu, Biirensprung, i drugi urzdnilc Post, sami

])isai rewolucyjne odezwy niby polskie, drukowali je zagranic, potem do

rónydi osi')b rozsyali, a jotem niby znajdowali i oddawali rzdowi jalco

dow<kl pol.«tkich sitisk()w. Wszystko to wykry, w Sejmie w Berlinie opo-

wiedzia, wasnorcznenii listami tego Barensprunga i Posta (lowi(kl Wa-
dysaw Niegolewski, dugoletni, wjnnowny, zasuony ])ose. Zawstydzenie

byo wielkie; mona powiedzie, e ]H'i iMiropy miao si z Prusaków,

a oburzao na taki pody podstp. Ale rozumie si, e icli to nie popi-awilo.

Od wojny woslciej, jai< wsponniielimy wyej, zaczy midzy Pola-

kami iiudzi si nadzieje, e po wojnie o Wochy ])rdzej czy p(')niej nast])i

wojna o PolsJc. Ludzie rozunnii, cho tak nadziej w sercu mie mogli,

to wiedzieli dobrze, e rusza i zrywa si na niepewne je.st le. Dowiad-
czenia ]U'zegranej wojny rocu 1831, i nieszczliwego usiowania z rol<u 184(>,

dla roztropnycli stracone nie l)yy. Ale modym, pochym i do zapau slclon-

nym, wszystko wydaje si atwo. AV l'aryu za, Tia emigracyi, liyo jak

wiemy jedno stronnictwo, kt(')re mylao, e coraz noweuii rozruchami trzel«i

Polslv wiatu przy])ominac ; a jeeli nawet z tych roziiicli('iw wynikn klski

i nie.szcz.cia, to zawsze Ijdzie z nicii clioc ten poytelc, e nienawi do

Kosyi bdzie w Pol.sce tern wiksza. Myleli oni jn-zytem, e Iciedy Wociioni

si udao, to i ini uda si moe; a i na to liczyli, e gdy w Polsce zacznie

si powstanie, to w l\osyi samej wyliuchuie rewolucya. Byli tam ludzie,

ktirzy rzd cara clicicli zrzuci(\ i Polakom przyja i ]»oiuoc swoja^ ol»ie-

rywali.

Do, e z tego stronnictwa na emigi'acyi zaczy docjiodzic do War-
szawy zaciity, eliy te I'oIacy ide spali, o sobie zapomnie nie puzwalali,

ale dawali C)*''^ t" wtedy nazywano) znaki ycia.
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.Modzi wierzyli slc|i(); starsi zrazu iiii- widzifli. il>\ w tcni iii"iii:ln l)\c

co zloi^o.

Zaczo si od rzeczy iiialycli, oii cicliycli obclmdiiw iiarodnw ycli, roczinc

i i)ainiatt>k. "i^go lutego (w roku IsiJl) i;rt»iuadziU si liidzif licziiii' po ko-

cioach, jnico w rocznic hitwy ]>od Grocliowcni. PowtiWzyo si to na trzeci

d/it'i'i, 21 iiteiio. A\'tc-

dy jeden oddzia woj-

ska, widzc tum ze-

brany na lvrakowslcieni

Przedniiecin przed ko-

cioem I5ernardyn('>w,

da cpiiiiia : pado piciu

ludzi I

(Jwalt izi;roza w ca-

eni miecie. Wojslci)

.strzela do ludzi Ijez-

brtmnyili , kt<'>rzy nic

zegd nit> rol)ia! Tycli

l>iciu zabitycli wzito

na rce i zaniesiono ze

skarii do Towarzy-

stwa Rolniczego, Ictthe

wanie odbywao swoje

coroczne posiedzenia.

Komitet Towarzystwa,

jegi) Prezes Andrzej

Zanioy.ski , najznalco-

mitsi obywatele miasta,

udali si do Namiestni-

ka ksicia (Jorczalcowa

z zapytaniem, co to ma
znaczy, ze skarii na

taki Siwat i o]<rncieii-

stwo.

Namiestnik — ktcuy

strzela nie kaza —
j)rzestraszy si tei^n co

zaszo, a widzc ca ludno(" miasta wzburzon. Iia si. e moe przyj do

zaj waniejszych. Zeliy wic uspo^oi mn\sy, rozporzdzi, eby a do

po2:rzeljn owycli piciu zabitycli wojslco i ptdicya nie pokazyway si na

ulicaci, a porzdek i bezpieizestwo miasta odda w rce tych obywateli.

Do cesarza za wysia zaraz raport, e cicc kraj u.spolcoi, trzeba mU
wiele ustpi, i przywróci cz tych praw, które mu Miki daj liy odj.

Pogrzeb odby si w najwikszym porzdku. W AYarszawie iw kraju

by spok('ij, i byo pi-zekonanie, e teraz c() zmieni si musi. Ale w ja-

kiej mierze?

Tarnowski. -XasEe dzieje*-. » J^

m.\rgr.m:i.\ .\leksasder wiklopolski.
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da od Moskali, eby dobrowolnie Polsk oddiili, tu r/.ec/. ])i('iiia

i niedorzeczna. A wic czego od nich da!*
By w Knilestwie czowiek jeden, niepospolicie zdolny i mdry, nazy-

wa si margrabia Aleksander Wielopolski. Mieszka od roku 18;^ 1

u siebie na wsi w Clirobrzu, ale w gowie rozwaa gboko wszystlcie

sprawy krajowe. Ten teraz i)rzyl)yl do Warszawy i wyjawi takie zdanie,

e o nie]>odlegoci Polski z Rosy m()wi nie mona, nic mona z ni m('»-

wi o KnUestwie kon.stytiicyjnem, takiem, jakie ona sama utworzya w roleu

1815, a do jakiego bya ol)owizana (')wczesnym traktatem wiedes]<im.

Chcia tedy Wielopolslci, eby tego w adresie od cesarza si domaga, ale

zarazem wyrazi al za jiow-stanie roku 1830.

Ta my.l nie bya przyjt. Jedni .sdzili, e nie godzi si iiot])ia woj-

ny rokn 1830, kt(')ra miaa [)rawo i snszno. za sob; inni, e nie mona
lirosi o Kr('ile.stwo Iconstytiicyjne jjrzy llosyi, bo to wyglilaoby tal<, jak

eby Polska adnycli wikszych jiraw nie miaa, i na tem poprzc.stawala.

W I'etersbiirgii cesarz Aleksandei' o kon.stytiicyi dla Polak(»w sly.szc

nie chcia, ale rozumia, e co. dla nicii zrolji bdzie musia. l\ozkazal

tedy swenm Namiestnil-:owi w Warszawie, eby si z Wielopolskim ukla-

<la. Wielopolski o.wuidczy, e trze))a cay zarzd kraju odda- w rce
polskie, znie. poddastwo, ])oczynajc od oczynszowania wocian, zapi'o-

wadzi dobre szkoy i uniwersytet w Warszawie, Rad stanu dla wypra-

cowywania praw, llady jiowiatowe dla .spraw ))owiatowych, a ]>rzedewszyst-

kiem, na pocztek, iirzyznai- jz.\ k i szko>'. W l\'tersbin-gu zgodzono si

JM) czci na te dania, i Wielopolski wtedy przyj miej.sce Naczelnika

komisyi wyzna i owiecenia zi'azii
,

]n)niej miejsce Naczelnika caego

IJzdu cywibiego w KnUestwie.

To nie po(iol)alo si bardzo tej partyi, kti')ra mylaa o |)ow.staniu. Mo-

ga l)owiem wynikn z tego zgoda midzy Icrajem jjolskim a rzdem ro-

syjskim: a im wanie u to cliodzilo, eby nie do zgody przy.szo, ale do

iiieprzyjaiii i do zerwania. Zaczli tedy zaraz dziaa piy.cciw Wielopol-

skieniM i jego zamiai'om.

< )n zaraz w iioczatkadi swego iiiy.dowania i'oy.\\izai To\\ai'zystwo

|{(duicze. Towarzystwo to, [irzez swoje zasugi i w skutku okolicznoci, do-

szo <lo wielkiej w craju powagi. W ostatnich wypadkadi zwaszcza, po

owycli .strzaach w miesicu lutym, kiedy Hzd .straci gow, ono jirawie

zastpowao izd w <rajn. Wielopolski roznmia, e talca silna powaga
obok rzdn znajdowa si nie powinna, i rozwiza Towarzystwo. Ostatni

jego czynnoci liyo ogo.szenie oczyn.szowania wocian.
AYielopoiski, jeeli nawet mia suszno, to postpi niezrcznie. lvraj

Inl bardzo przywizany do Towarzystwa; rozwizaniem tein zrazi si do

Wielopolskiego i zacz go po.sdza o jakie ulvr>te, nie.szczere zamiary.

Skorzystali te z tego zaraz ci, kt<'irzy zgody z rzdem nu' clicieli, ale

chcieli przygotowywa ]>ow.stanie. Jako zaraz p(t rozwizaniu Towarzystwa
Rolniczego, powt('irzyy si nowe zbiegowiska na nlicacli Warszawy i (dnia

8-go kwietnia) nowe .strzay. Wielopolskiego, kiedy jecha do Namiestnika,
eli\' strzay wstrzyma, obiy.nconu l^aniieniami.
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(^(I ti'j cliwili |)ii(/.\ m;iJ;i si w Knilcsfw ir dwii (l/,i;ii;iiiiii <il)()U sii-liii'.

Wii-lnpol.skiftio, ktry clic I lv/,;i(lii Jiik iiii jwiijcc) wydoliyc i ki'iij (IdIii-zi-,

a po |)i)lskii, iirzad/ic : i tci;n sjiiskii, kiyy |»»iiiiilii j^ntiiji! |)o\vstiniir.

Oliriil ten spisek spusill) /irc/.iiy, iilc iiiciK-zciwy, i nic licz ulirazy Iu-

skicj. Spusnhcin tym liyly ualiocstwii i piewy pobone a patryotyczne

[H> kocioach. A cii w tem zloijo!'' w nahocstw ie i piewie, nic. ,\|c

kiedy proci i szcy.eiz\ Indzie modlili si i pie\v;ili w (l(direj w i erze i z ca-

eg'o serca, to dla tycii, co urzdzali te tak zwane wtedy (Iniiniistrdcjir. l.\|

to r(»dek nie uproszenia la.ski JJo-

skiej, ale dranienia ludno.ci i rz-
du. Ludnot- przez te cii;le jiiewy

i niodty wpadaa w jakie usposo-

bienie nietrzewe; mylaa, e jaka
pomoc Bosk, jaki cud, r\'cblo w y-

pjM.si i wymodli. i\zd znowu, wi-

dzc i)owtaiy,ajce si cig"le w ca-

ym kraju te piewy, traci ciei'i>Ii-

wo. Spislcowym te byo to wcale

iia rk. Gdyby si wojsko do|)u-

cilo jaliiego nowego gwatu, to

w takim razie ludno oburzona tem

atwiej da si pocign do wybuclm.

W jesieni rolcu 1861 umar Ar-

cybiskup warszawski, csidz Fia-

lvowslvi. Po jego pogrzele nowe
|)iewy; i tym razem nowy gwat.

Wojsko w[)adlo do kocioa Ber-

nardyn<'>w, caleczylo ludzi, przelao

]a'ew w kociele; wreszcie otoczyo

Icociii i trzymao w nim ludzi zam-
knitycli ca noc. Po rozlewie krwi wadze diicliowni

ten kociti i inne w Warszawie.

WieloiKilski tymczasem wiele otrzynui, wiele dobrego rozpocz. 8zivol\-

urzdzi doskonale, a Szko Gl('iwn (Uniwersytet) w Warszawie otworzy.

Urzdy poob.sadzal dzielnymi, tgimi ludmi. Bada stanu ])racowaa nad

zniesieniem poddastwa, nad prawem o stosunku duchownycli do rzdu
(z wiksz dla nicli swol)oda); Bady itowiatowe zaczy wclio<lzic w ycie.

Ale spisek szerzy .s'* coraz bardziej. Tak l)> urzdzony, e jeden zwer-

bowany mia werljowa piciu innycli, lct()rzy tylko jednego znali; kto sta

nad nim, ko.go on suclia, tego ju nie wiedzieli. Kierowaa tem wszyst-

Jdem utajona wadza, zoona z ludzi niewiadomych. Ictóra si nazywaa

komitetem centralnym.

Kiedy Wielopolski wnici z Petersburga jako naczelnik Bzdu cywil-

nego, z Wielkuu Ksiciem Konstantym, bratem ce.sarza, jako namiestni-

kiem, zamierzono obu zgadzi; zamaciy te si nie uday. Kiedy Papie

Pius IX zamianowa nowego Arcylslcupa warszawskiego, Icsidza Feli-

FELINSKI. .i^RCYBISKLP WARSZAWSKI

nuisia\- zand\nac
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skiego, a ten, jak byl iiowinien i jak mu Papie poleci, kocioy otworzy,

a w Icatedrze z anibony ludno do spokoju upomina, zacz si g-war

i pady przeciw uienni sowa zniewagi.

AYtedy ju wszyscN' niiai-^owali, e si zanosi na rzeczy wane, a e
icli slcutlci mog Ity bardzo ze. Nietyllco rozwaniejsi, ale wielu z zapa-

lonrcli nawet zaczo upomina i zaklina. (>l)y si zatrzyma: ale l)yo

ju za ]>('ino. S]iiselv rozszerzy si bardzo, (iw komitet centralny rzdzi;

a clioc .sam miarlcowa e Ijdzie le, to i)owstrzyma ju nie mia mocy.

Trzel)a bvo zacz wczeniej, i zaraz ])o pierwszycli lUniioiittnicijurli

l)owiedzie('- do.sy ! Nie damy si prowadzi tam, gdzie nie clu-emy, do zguljy

a nie do zwycieztwa. Trzelja 1)yo owiadczy gono i licznie, e si nie

chce dcmonstracyi. a okoo Wielo] losldego si skupi, i jego popiera.

Dlaczegomy tego nie zrobili? Dlatego — UKwi jedni— e on by uielu-

liiauy, a nieraz niezrczny. Dlatego — dodaj drudzy — emy nie mieli

odwagi powiedzie, i nie clicemy rol ])owstania, bo to mogoby jy tale

rozumiane i tinnaczone. jak ebymy samej Polski nie chcieli. Jest jn-awda

i w jednem i w drugiem; ale [U'zecie giiwny pow(')d by ten, emy nie

cbcieli przestawa na jakiej ugodzie z Kosy, bo nam si zdawao, e pr-
<zej czy ])(tniej przyjd takie wyjiadki, ktt)i'e nas otl niej t)derw. Ale wy-

rachowanie byo ze. Takie wypadlci, jeeli w przyszoci [)rzyj miay, to

byyby przyszy i tak; a cobymy byli |)rzez te lata si i znaczenia zyskali,

ile klsk i wyniszczenia uniknli, to ljyol>_\' naszym zyskiem.

To ze wyraciowanie opacilimy te rycho i srogo.

Wielopolski, widzc wzburzenie w caym kraju, i widzc, e cala

modzie szkolna i ]'zenuelnicza jest ])od rozl<azami komitetu centralnego,

o.sdzil, e najpewniejszym spo.sobem uspokojenia kraju Ijdzie, wzi t
wzburzon modzie do woj.slca. Rozpisa branle. Ci modzi, litórzy mogli

by wzici, ich rodziny, wpadli w oburzenie tern wiksze. Rzd, widzc to,

przyspieszy termin branki. Zagroeni zaczli ucieka, Icry si po lasach,

zbiera si w wiksze kupy. Komitet centralny za|iowiedzia, e ich wzi
nie da, e obroni. Sposobu ])o temu nie mia. Zawierzyli; wyszli z Wai'-

szawy do las('iw. Od tego, w styczniu roku 1*().'3, zaczo si powstanie,

ktiirego skutki zobaczymy w ostatium rozdziale tycii naszych stuletnich

dziej('i\\.

——:^3-

\ II.

Polska po roku 1S63.

Nie bcdzieuiy tli o|io\\ i;idali samego powstaida roku l.sd.S. Trwao
ono nuiiej wicej rok. Zaczo si w styczniu l<S(i3, ;i ostatnie, l)ai'dzo ju
rzadkii'. utarczki, zdarzay si jeszcze w pocztkach mku lsi;i. Wikszych
bitw nie byo, ani wikszych pidaczonycli sil zlirojnycli. Malc oddziay
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powstiicitw, ro/.niiucic uzlirojoiic, t;fiiiii:i(l/il> sit- po liisiirli , l;K'/yly aui

/. sohii, wymykay si przed wojskiem rosyjskiem, kiedy to liylo w wikszej

sile, iiiipiidaly iia iimiejsze oddziay i takie nieraz rozbijay. Ale zwykle

tak si koczyo, e nieprzyjaciel cij-al par Inij kilka piikiiw z arma-

tami; oddziay |>owstai'icze nie mo;.;ly takiej sile da rady, i 1>yway rozbite.

Rozl)ite scliodziy si znown, i zjawiay si w innej okolicy. .leeli to byo
hlizko i;ranicy ,;'"li''.vjskiej, to ludzie iirzecliodzili t i;ranic potajenniie,

i tu zaojiatrzeni w bro wracali znowu. IJylo takii-li o(l(lzia<'iw i)owsta-

czycli najwicej w Kr<'ilest\\ ie 1'olskieni; ale !)>!> i wszdzie indziej, na

Litwii>, na mudzi, na Woyniu, na Tkrainie. ()dwai;i i waleczno.ci by<»

wiele 7.1} .strony polskiej; bili si nieraz i i;inli jak boliaterowie; a kto na

|)olu bitwy nie zg-inl a l>yl wzity do niewoli, ten albo by inzstrzelajiy,

albo [Htwieszony, albo zagnany na Sybir. Okruciestwa, jakidi w tym cza-

sie do|)n.szcza si rzd rosyjski, nie dadz «i ani zliczy ani spamita.
Kto tylko byl p(».sdzony, e co o |)owstacacli wiedzia, .szed do wizienia,

a z wizienia wielu na szu1)ienic, wicej na Sybir, .leeli w czyim lesie

byli powstacy, alI)o z folwarku wzili ywno. dla siebie i pasz dla koni,

tam potem wjjadali kozacy, ral)owali, palili, ludzi nieraz mordowali, lub

zwizanych odstawiali do wizienia. W Kr<')le.stwie Polskiem pastwili si
tak tylko nad dworami; ale na Litwie, gdzie si jaki oddzia |)okaza, tam

wsie cae i zacianki niwnali z ziemi, a ludno z kobietami i dziemi

l>dzili gdzie w gb Rosyi, albo na Sybir.

Ostatnie zwyci.stwo musiao zosta przy tycii, ktilrzy mieli wiksz
si: kilkadziesit, choby kilka.set maych oddzia()w rozi)r('iszonych po

wielkiej przestrzeni kraju, nie mogo przennulz ogromnego wojsica, regu-

larnego, wywiczonego, i o^jatrzonego we wszystkie wojenne przybory i po-

trzeby. Dobry koniec powstania l)yl moliwy tylko w takim razie, gdyby

za niem, a przeciw Rosyi, byy si owiadczyy wielkie pastwa europej-

skie. Tego si Rosya Ijaa bardzo: a to jirzez jaki czas wydawao si mo-

liwem. Sumienie ludzkie l)\lo wtedy czulsze jak dzi: opinia publiczna

w Europie bya uczciwsza. Dobre prawo Polski, a niegodziwe postpki Ro-

syi, byy powszecmie rozumiane i uznane. To te kiedy powstanie wybucho,

wszyscy ludzie uczciwi yczyli mu dobrze, a objawiali to tak wyranie

i silnie, e nawet rzdy musiay p<')j za ich gosem. Trzy pastwa : Fran-

cya, Anglia, i Austrya, robiy Rosyi uwagi i przedstawienia, w tym sam\iu

duchu i prawie w tych samych sowach. Po takich przedstawieniach (zwa-

nych urzdownie notami) zwykle dzieje si tak, e albo ten rzd, Ictiiry je

odbiera, ustpi, i robi to czego od i\iego daj, albo odpowiada odmownie,

a wtedy ci drudzy gro mu wojn, a jeeli jeszcze nie ustpi, wojn mu
wy])owiadaj. Zdawao si wic, e po trzech notach (francuskiej, angielskiej

i austryackiej) Rosya ustpi, i zgodnym sposobeui przyzna Polsce jaki byt

narodowy, odrbny. Ale OTia odpowiedziaa hardo, e to jej wewntrzne

sprawy, do których inni nie maj prawa si miesza. Po takiej odpowiedzi

dla tych trzech pastw obraliwej, wiat czeka co one zrobi, i myla, e
wyl do Rosyi noty nowe, ostrzejsze, przed ktiiremi ona si cofnie. Ale

zeszo na tem czekaniu par miesicy, a te pastwa nie robiy adnego
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wspólnego kroku. Jeden cesarz francuski, Napoleon Ill-ci wydal odezw
do wszystkich i)ai'istw enropejskicli , w kt<)rej mi)wi}, e wiele spraw wa-

nych, Polska midzy innemi, potrzebuje rozwizania i wnosi, eby wszyst-

kie wysay swoicli penomocnik* )w na wsp(')lny zjazd (kongres), celem zgo-

dnego, pokojowego uoenia tyci spraw. Ale od wszystkich odebra odpo-

wied odmown; nawet od Anglii, ktitra a dotd postpowaa z nim zgodnie.

Jalvi by powitd, e si tak Anglia i Austrya cofny? e im si nie

tliciao podejmowa wojny z Rosy za Polakcjw, to atwo zrozumie. AVojna

jest i-zecz trudna , kosztowna , straszna, a zawsze niepewna -, nie dziw, e
nikt nie rad jej ]irowadzi, a lvto j prowadzi, to dla wasnego interesu

aljo l»ezpieczestwa, nie dla mioci drugicli. Ale, e te pastwa, upomniaw-

szy si raz u Rosy i za Polsk, potem z ujm swojej powagi i godnoci
zniosy dunm odpt)wied rosyjsk, i sdioway t oijeg do Icieszeni, to

Ijyo dziwniejsze.

Sprawi to czowiek, o kt('>r\'m teraz wsponniie wypada, bo swoj
miaoci i zrcznoci przemieni zupenie .stosunlci polityczne w iilurctpie,

a teraz wanie i)rzy tein ])owstaniu polskiem doszed do wiellciego znacze-

nia i wj)ywu.

Nazywa si Otto Bismarck; by posem pruskim zrazu we Frankfurcie

przy Rzeszy niemieckiej, potem przy dworze rosyjsliim w Petersl)urgu.

Prusy Ijyy z [)iciu wielkich pastw enropejskicli ') najmniejsze i naj-

sabsze. .Vle zawsze o tern marzyy i po cidiu do tego dyy, eby Austry
osaljia, jej wpyw i przewag w Niemczecli podkopywa, z cza.sem j ze

zwiz]<u Rzeszy niemieckiej wyrzuci, a potem dolcona zjednoczenia Nie-

miec pod zwierzclmictwem protestanclcicli Prus. Ale ]iolcusi si o wykonanie
t«g:o zamiaru Prusy nie miay; nie czuy si na siach do tak wielkiego

przedsiwzi<-ia.

Bismarck, powoauy wanie przez Ici^ila Willielina I-go na pierwszego

ministra, z dziwn przebiegoci oceni, e teraz moe tyc dobra sposobno
do zrobienia i)ierwszych Icrolcciw ku tenm wyej opisanemu celowi. Zawai'
nap)Z('id tajenm umow z Rosy, [irzez Jvt(')r Prusy obowizay si popie-

ra Ro.sy wsz(>lkienii siami w s[)rawie polskiej, a Rosya nawzajem i>rzy-

rzeka nie |trzeszkadza(- Prusom w idi zamysach na Niemcy a ]>rzeciw

.^u.stryi. Wiedzia on dobrze, e Francya i Anglia do wojny nie skora,

i liczy na to, e si od niej dadz odstra.szy. Ale wiedzia take, e jeeli

ustjii a wojny nie wydadz, to Prusy w poczeniu z Rosy, zdawiwszy
o.statecznie Polsk, bd nientwnie silniej.sze i groniej.sze ni i)rzt!dtem,

a wtedy Prusy zrobi w Nienu-zech co zechc. Rosya, kt(>ra pO(l(')\vczas

obawiaa si luiprawd wneszania si trzech pastw w spraw jtolsk,

rada bya tej juMiskiej pomocy i zgodzia si chtnie na warunki. Zapewne
nie przewidywaa w owym czasie, jakie bd skutki tego przymierza i ja-

kie l>dzie dalsze powodzenie Prus.

Do, e silny .swoim ukadem z Rosy Bismarck wzi si do dziea.

Wiedzia, e l''raiu'y i Napoletma III-go tru(hiu nni bdzie odsti-czyi- od

'j l'i-anc\ a, .\rif4liii. Aiistna, Rnsya i TniM-.
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ujciii si /ii l'(il.slc;(; :ilf nl)i('cy\v;il soliir, e /. Aii}j,li |)()j(lzi(' iiiii liifwicj.

Tam \vi('(' skitTowiii .s\V(>J<' .starimia. Zai;r(i/ii rzdowi aii^iclskifinii wojn,
jt'i'li ten dalej hd/.ie si ii])oiirmal u Rosyi /a prawami Polak()W. Ta
li-i-olja nic h\ la naprawd .stras/.na, ho có l'nisy nioi;l,V zrobi' Anf;lii na

morzacli? Ale zarazem zaj^^rozi prusici minister, e jeeli pastwa zaeiiodnit

uznaj Kosy za odpada^ od wszelUicii pi'aw do i'olski, to on oi;losi, e
e Dania stracia prawa do Szlezwiku i kraj ten przyhiczy do Niemiec.

Tei^o Ani;lia si hala, ho posiadanie Szlezwiku hyloljy Niemcom dao
znaczn |u-zestrze wyhrzey moi'skicli i kilka dobiTcIi poi-t/iw. To l)yl w ii;<-

pow('i(l, e Ani;lia w jesieni roku ISl!,'] wycofaa si ze sj)i'awy polskiij ').

Kiedy tak zamiar koni;resn spez na iiiczem, nie hylo ju adnej na-

dziei (lol)rei;-o Icoiica dla powstania i sprawy polskiej. l\osya wiedziaa, e
pastw zai^ranicziiych ine potrzehuje si ohawiac, a prdzej czy p(')niej

zii'niecie powstacze oddziay, kt/ire te od tej chwili coraz rzadziej si pu-

-cazyway, coraz krc'icej walczyy.

Z teiio tyl<o zostaje ta nauka, e Icto si chce hi, ten niech sie nie

zrywa lelvkoniylnie ze sahemi silami, ale niech cierpliwie czeka, a roz-

tr()|)i)ie upatruje chwil, kiedy jtrzeciwnik bdzie osabiony. Druida nauka
ta, eby nigdy na obc pomoc nie liczy, ani si na ni oiikuhu', bo ona

zwykle zawodzi. liUdzie jeeli pomoi^, to mocnenm jeszcze cza.sem, ale sla-

benm iiii;(ly. Na siebie tylko mona liczy miao i i)ewnie; (llatei;o swo-

icii sil tiY.eba i oszczdza- i pi'zysparzac, a uigdy los('iw swdich nic lobii'

zawisymi od w(di, pomocy, czy aski drugich.

.leden by w l']uroj)ie, kt()ry dobrej sprawy do koca nie odstpi, ale

zbrojn si dopomaga jej nie ui(')g, to Papie i*ius IX. Ogosi on |io ca-

ym katolickim wiecie jubileuszowe odpusty i mody na inteiicy Polski:

w Rzymie w uroczystej procesyi obniec kaza wizerunelc Chrystusa Pana,

o kt(')ryni jest podanie, e siga jeszcze ^postolskicli czasów, a kbiry rzadko,

bardzo i tylko w szczeg(')lnie wielkich i)oti'zebacli i uciskach wystawiany

bywa na widok publiczny. Ale i B(')g' tym razem pomocy Swojej nie da:
sprawie naszej nie bogosawi. Zna wiii>- nasze staway na j)i-zeszlv-odzie

Jego miosierdziu; a nie wedug Jego woli, nie w cliwili jtrzez Niego przej-

rzanej i wybranej chwycilimy za bro.

Po upadku powstania roku ]S(;.'} zaczy si nieszczcia najwiksze

ze wszystkich, jalcie na Polsk od rozl)ior('iw spady.

Rosya teraz dojiiero ])rzestaa si opinii wiata ba, i juzestala ja^

.szanowa. Widziaa, e ujmowano si za Polslc , a wiec uznawano jej

prawo: ale pi'zekonaa si, e za sowami czyny nie ])o.szy, i powiedziaa

sobie, e Jciedy tal<:, to ona moe miao robi, co jej si podol)a. Powie-

dziaa .so:)ie, e teraz ona g<>r, cma mocniejsza, ona straszniejsza, i moe
z tego Icorzysta. Sto lat Idizkti, jak ta zaln-ana Polska nie daje jej .spo-

koju, stoi na wiecie jak ywe wiadectwo i skarga, przypomina jej zbrodnie:

trze)>a z tem raz skoczy. Teraz, albo nigdy! Teraz Polska ruszy si nie

') Nie wiele na tein zyskaa. W rok póniej Pni.sy wyday Danii wijne o ów .Szl<'zwil;.

zamieszkay przez liiilune niemieck, i przyczyy ^'o do Niemiec.
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moe, a za ni nie njniie si nikt. Drnga taka sposobno moe si nie

zdarzy. Trzeba j zgadzi ze wiata raz na zawsze, i tak, eby ani lad
po niej nie zosta!

Zaczo si wic dzieo zagady, nie ju praw albo instytucyj polskieli,

ale po kolei w.szystkiego, czeni narody i spoeczestwa na wiecie yj.
Religia, jzyk, szkoy, prawa, zamono i Ijogactwo, wszystko to jedno po

drugiem ma by obrócone w niwecz — wszystko ma si sta rosyjskiem.

I tego jeszcze nie dosy I Ziemia karmicielka niech do samych tylko

Rosyan naley. I to za mao! Niech Polak nie ma adnego urzdu, adnej
posady, adnego sposol)U do ycia i utrzymania. A jeeli bdzie clicia y,
rodzin swoj wyywi, dzieci wychowa i los im zal)ezpieczy, to nie(tli

prze-stajiie by l*olakiem, a '/tistanie prawosawnyui i ^loskalem!

Takie dzieo prowadzi si od lat ju trzydziestu, bez wytclmieuia

i folgi: postpuje coraz dalej, siga coraz gbiej. Kady rok przynosi

z sob jaki nowy wymys, nowy ukaz cesarski, obliczony przebiegle na

zagad tego narodu. Takiego iirisku. talcich krzywd, nie dozna aden na-

]'('id w chrzecijaskim wiecie.

Z tydi oprawc(')w, jakich cesarz rosyjski wysa wtedy na Polsk,

wsawi si przed wszy.stkimi krwawem okruciestwem Micha Murawiew.

By gu))ernatnreni wileskun pizez niecae dwa lata: a jak sam w swoich

]iamitnikacli i w raportach do rzdu j)rzyznaje, rozstrzela i powiesi lu-

dzi 128, do cikich rob(>t w Sybeiyi wysa ;)7_', do rot aresztanckich

(kompanij karnycli) 1.4-27, na osiedlenie w Sybirze l.r)-2!), na osiedlenie

w Posyi europejskiej 4.696. Osad zn>wnal z ziemi na samej Tiitwie (z In-

flantami) trzydzieci kilka, a dwortiw szlacheckich wicej. W tych za
liczbacli podaje ]\lurawiew tylko tych, ktirzy byli .skazani na mier lub

wygnanie za wyrokiem sd<'iw: tych nie liczy, których wojsko doranie po

dworacli i wsiach mordowaln. A gdy Murawiew odszed, to jego nastpca
Kaufmann skazywa dalej na smierc i wygnanie tak, e licz1)a okruciestw
je.st (hileko wiksza ni ta, do ktiirej si ten rzd przyznaje. .\ dopien*

jia.stwienie si nad nieszczliwymi ! Pdzonycli (hi wizienia bili knntanii,

ksiy porywali od otarza, kobiety gwacili; dobytek, co nie zraliowali,

palili, a bydo zal)ijali; ]>alili i zboe na ])niu ; chaty i zabudowania riwnali

z ziemi, a miejsca ]io nich zaorywali, eljy i lad nie zosta ]io pcdskiej

ludnoci. Tak czy z sob Litw Hosya! i*olska przed picioma wiekami
zczya j z solj wod chiztu, dol)rodziejstwem wiary i owiaty, r<'iwnoci

l>raw, bez jednego gwatu, l»ez jednej kropli krwi, bez jednej ludzkiej zy I

J*o tern kady moe pozna, jaka je.st rinica midzy l'olsk a llosy,

r<')nica w diicliu. w sumieniu . w oliyczaju, w liojani Boi-j a mioci
liliniego.

Kiedy Miirawiew po tycli swoich rzdacii wnici do Petersburga, llo-

syanie sanu, co uczciwsi, nazywali go WieszateUnit i rki nm podawa nie

chcieli. Ale cesarz iu'zyjl go z wielkiemi oznakami aski i wdzicznoci,
a za [tozw(deniem i zaclit rzdu zbieraj si do dzidnia po <aej Rosyi
skhidki, eby temu krwawemu katowi j)ostawi pomnik w Wilnie! Zapo-
mnifli wida", e kn-w przelana wola o pomst do Hoga, kifdy tym ponnii-
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kieui, stawianym za tyle ki-\vi, sami t pomst niejako wyzywaj: jakelty

chcieli Bogu przypomnie, e pomsta swoj za takie zbrodnie luflziom za-

grozi, a jeszcze jej nie wykona.
W Kijowie by generalnym gubernatorem na Woy, Podole i Ukrain,

Bezak, z pochodzenia Tatar podobno czy przechrzta. Ten krwi nie wyla
tyle co ^lurawiew, bo w tamtych krajach mniej byo oddziaów powsta-
czych ni na Litwie. Ale wizie i wygna, zsyek na Sybir, zniesienia

kocio()w, zaboru majtków, nie byo mniej, a wszystko dlatego, eby lud-

}\o j)olsk z korzeniem z tej ziemi wydrze, eby i ziemia i wiara i jzyk
i prawo, i wszystko jyo rosyjskie.

W Królestwie Polskiem, gdzie caa ludno jest jednostajnie polska

i katolicka, Rosyanie nie mogli udawa, e to kraj odwiecznie i czysto

i-osyjski — jak to kamliwie twierdz o Litwie i Ilnsi. Nie byo te tu tak

wiele wyrokiAN' mierci i taki<li gromadnych wywoe na Sybir (z wyjt-
kiem chemskich i podlaskich UnitiWy). Ale byo ich zawsze wiele; a ghtwiie

staranie rzdu .skierowane byo do tego, eby obali i zatrze wszellcie lad}'

])rawnej odrbnoci tego kraju. W tej robocie odznaczyo si zwaszcza
dwitcli ludzi, ^lilutyn i ksi Czerkaski, ktiirych cesarz posa do War-
szawy, eb>' ol)niylili i uo>li najlepszy plan przerobienia tego kraju na

rosyjski.

Zaczli oni od tego — chytrze — e znieli paszczyzn, a wocianom
oddali na wiasno. grunta przez nich zajmowane. Jak dugo Polacy o to

uwaszczenie wocian ju-osili, to rzd na nie pozwala nie chcia. Teraz,

kiedy powstanie stumi, zrobi to jalco swoj nijy ask i dojrodziejstwo,

w nadziei, e przez to ludno wiejsk na zawsze do sieliie ])rzywie.
Wysyali te guljernatorowie deputacye wocian do Petersbin-ga z podzi-
cowaniem cesarzowi, a w Czstocliowie na Jasnej G(>rze obole cudownego
Icocioa iMatlci Bosciej postawili posg cesarza Aleksandra H-go, niby to

z wociaskicli sliadelc sprawiony. Ale i to nieprawda, i nieprawda eljy

oni to uwaszczenie )yli zroljili z mioci ludu wiejskiego, albo ze sprawie-

dliwoci! Zrobili w iiailziei, e ten lud przez to przestanie by ])olskim,

a stanit! si ]iomau rosyjskim; a w.szj'stko, co od tego czasu rolli i robi,

to zawsze tylko w tym jednym celu.

Krtlestwo Polskie miao swoj o(lrl)no zapewnion w prawie pu-

blicznem Europy, na kongresie wiedesleim rol<u 181.5. .Miicidaj jio roku 1831

odebra kon.stytncy, wojsko, osolnie uiinisterya, ale na w.szystivo targn
si ]>rzecie nie mia, j^zd vrólestwa by od rzdu caej IJo.syi oddzielny.

W AYarszawie sta na czele kraju Namiestnik cesarsl<i, a ])od nim byy
koniisye do po!szczeg()lnyci .spraw, zo«me jtrzewanie z l*(dak('iw. Urzdnicy
nisi Ityii |)rawie w.szy.scy Polacy. W Petersl)urgu mia cesarz o.sobn kan-
ceary do spraw lvn')le.stwa [oskicgo. W szkoacli uczono jzyl<a rosyj-

skiego, ale w.szystkicli iaulc iidzielaiio jto iKilsicu. Prawo cywilne i karne
Ityo irnie jalc w Rosyi, to, kt<)re jeszcze Napoleon za Ksistwa Warszaw-
skiego wprowadzi. Sdownictwo byo polslcie i wzorowe pod wzgldem
sprawiedliwoci swoicli wyrokilw, a atwoci i szyljkoci postpówanlfi.
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TiTii/, to wszystko miao nmc imkIIiii;' |ilaim Miliityna i ('/.((rkaskicfto,

kfi(')ry to [>laM oni wykoiiywar zacz(,'li, a ktciiy po icli iuicrci wykonywa
sitj dotd coraz dalej i coraz cilej.

Na]>i'Z(Mi zniesiono urzc^dowji, jtrawn odi\'l)no Jvn)lestwa i)olskiej;'o. Na

czele rzdn nie stal ju N<iiiu<'.'<fiii/i ']i\k (hiwnwj, tylko 7.\\\k\y jmcnift/uhmui-

/o/'. jaki w Jlosyi wi(^kszenii ])rz((strzenianu kraju zarzdza. Przestali nawet

nazywnt- ten kraj Krlcstircin l'(ilskii')ii, a nazywaj go krajem Kiidirildiishiin.

all)o /,r(iji'iti Zdcliodiiiiii. Potem wzit^li si do liMi-zeiiia wszystkiego: Kocioa,

rzdn, sdownictwa, prawa, wychowania i szk('il, sowem wszystkit,'go.

Najtrudniejszym do zburzenia jest Koció; jt^lnym zaniacliem zrol)i

si to nieda, trzeba robi ]iodstpnie, pomau, stopiowo. Al(^ te ten ctd,

najtrudniejszy do osignicia, jest i najwaniejszy; jeeli to si uda, a Po-

lacy z czasem przestan l)y katolikami, to wtedy ju atwo Moskalami

zostan. ^W.ito si tedy do Kocioa.
Itosyanie nie mog tego nigdy zrozumie, e ]Coci('d to nie jest tosamo

co ]>astwo, i e jest od niego niezalenym. Ich scliyzmatycka wiara pow-

staa wanie z l)untu przeciw jednoci wadzy diicliownej, czyli przeciw

najwyszemu zwierzchnictwu CJowy Kocioa, Papiea; a bez tej jednoci

wadzy i zwierzchnictwa nie l)yo)iy ani jednoci wiary, ani jej niezmien-

noci po wszystkie czas.\- i wieki. Patiyarcliowie carogrodzcy nie chcieli

by niszymi od rzymskiego ]'apiea; carogrodzcy cesarze nie clicieli Pa-

])iea suclia, l)o ])rawa 15oe przez Papiey przypominane, zawadzay im

w r(')nycli iio])dacli namitnoci lub zamysacli pychy. Zgodzili si wic
midzy sob, oderwali si od Kocioa, i utworzyli sobie sw()j osolni\ ,

czyli

schjiziti, kt()r Kosyanie nazyw^aj prawosawiem.

Ale ledwo si to stao, zaraz ten koci<) oderwany, kti>r>- nie ciicia

znosi zwierzchnictwa apostolskiego nastpców w. l'iotra, poi)ad zaraz

w zupen i sromotn zaleno od wieckich panujcych. Co cesarz, pan

wiecki, nakaza, to patryarcia, zwierzcmik duchowny, zawsze posusznie

za dobre uznawa i wiernym swoim wierzy lub robi poleca. Tak Ijyo

w KonstantNiiopolu, jak dugo trwao tamtejsze (greckie) cesarstwo (a do

pi-zyjcia Tin-ków 1453). Tak ^yo i jest zawsze w Rosyi, która z Konstan-

tynoiiola przyja clirzest, a z bdami tamtejszej wiary przyja i t za-

leno wadzy ducliowMiej od wieckiej. Suszna to i zwyka kara na wszyst-

kie clirzecijaskie wyznania, Ictóre si od lzynm oderw, e ci, kt()rzy

nie chcieli uznawa wadzy duchownej przez Chrystusa Pana postanowionej,

poddaj si w niewol wieckim jtanom i ich wieckim celom su.
W llosyi, skutlciem nieograniczonej wadzy nad poddanymi, ta zaleno

schyzmatyckiego kocioa od wadzy wieckiej staa si wiksz ni gdziekol-

wiek; zwaszcza od panowania cesarza Piotra Wielkiego. Ten nieszczsliw >•

lcoci(i ro.syjslvi tak przywyk do swojej niewoli, e nie ])rzypuszcza nawet,

iby mogo by zem, z prawem i wol Boga niezgodnem, to, co cesarz na-

kae; a naród od wiek()W w takici wyobraeniach chowany nie ma oltudzo-

nego sumienia, nie odr(')nia co ze a co dobre ; myli i wierzy, e wszystko jest

godziwe i dobre co cesarz kae; a kto robi to co on kae, ten nie grzeszy

i Boga oljrazi nie moe.
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W tern jest zasadnicza rónica midzy schyzmatyckiemi i katolickienii

sumieniami, ludmi i spoeczestwami: i w tem te take gówny powikl,

dla kti^trego Rosya nienawidzi Kocioa Icatoliclciego i stara si, jak moe,
o jego zgub.

Koció Icatolicki uznaje wadz i powag rzdiiw wieclcicli, nalcazuje

wieniym i duiliowiiym, eby tym rzdom jyli we wszystlcicli sprawacli wie
ckicli posuszni. Ale uczy zarazem, e Prawo Boe je.st wysze od wszyst-

lvicli [iraw ludzlcicli: e najwicszy mocarz tego prawa sliiclia powinien, a

poddany nie powinien sucha swego zwierzclniilca, jeeli ten nakazuje uui

co z Prawem Bnem niezgodnego. U IcatolilciSw wic wadza wieclca nie ma
wadzy nad sumieniami; a posuszestwo ])od<lanycli wzgldem panujcego
jest ograniczone wanie tymi wzgldami Ijoycji przycaza i sumienia.

atwo zrozumie, e ta zupena, niewolnicza zaleno sumie sdiyz-

matyclcidi daje cesarzom rosjjslcim ogromn wadz nad poddanymi i ogro-

mn si w wykonaniu wszystlcicli zamianWy i przedsiwzi. A prze-

ciwnie, przyrodzona w(dno sumienia lcati)liclviegd, jego niezaleno od

wadzy wieckiej, i catoliclca wyszo wadzy ducliownej od wiet-kiej

w rzeczacli wiary i sumienia, jest dla nicli nieznona, bo jest za]ior, lcti')r

w tycli zamiaracli i przedsiwziziacli zawsze mog napotka.
Dlatego to oni w swoicli Jcrajacli prawdziwie rosyjsJcicli Icatolickiej

wiary nie znosz i nie dopuszczaj. Rosyanin, kiedy si nawnici na kato-

lika, albo si wj-nosi za granic, alljo si starannie ukrywa, bo inaczej

poszedby na Sybii*. Dlatego w Jcrajacli polslvicli z ludnoci rusk, odrazu

po rozljioraci wzili si do przeladowania, krpowania, burzenia Kocioa
w olirzdku aciskim talce, z t nadziej, e z czasem jiotrati zniszczy

go do szcztu.

Zaczo si od wywoenia Bislcup()W, a Rosya —^ziicliwaa i bezczelna

w Icamstwie, tak jalv cliytra i sroga w ])ostpowaniu — gosia, e ci Biskupi

politycznie co przeciw rzdowi zawinili. Nieprawda! W rzeczacli i prawacli

wieckich wszyscy byli zawsze ])owolni; z ostatniem powstaniem aden nie

mia nic do czynienia. Wszyscy oparli si rzdowi wtedy dopiero, Iciedy

w izeczacli kocielnycli zada od nicli rzeczy, Ictcych oni ze swojem ka-

paskiem i biskupiem sinnieniem pogodzi nie mogli. Wszyscy Ijyli wy-
wiezieni w glt Rosyi. .Vrcybiskup warszawski, ksiilz Zygmunt Feliski '),

do Jarosawia. Jego sufragan, IJiskuji Pawe Rzewuski, do lvaugi. Biskup
pocki, ksidz Popiel, do Nowogrodu. lUskup podlaski, IJenjamin Szymaski,
i seyntMiski, Kon.stanty Luleski, wywiezieni take, ostatni umar w drodze.

.Vdndnistrator dyecezyi hd)elskit!J (Biskup by wanie umar) umkn ]>rzed

wywiezienit-m za graic. Bisku]> clielmski. unicki, ksidz Kaluislci, gdy
othniiwi nakania wiernycli do schyzmy, porwany i wywieziony, umar
w (hndze. Tak, e na wszystlcie dyecezye w Kr('>h'stwie Polskiem zosta na
miejscu jedfu tylko liislcup w Sandomierzu, ksidz Juszyski, taki .stary

i cliory, e zupenie ju niedony. W krajacli zal»ranycli Ijyo to samo.

Biskup wileski, Adam Krasiski, wywieziony do Wiatki. Biskup ucki,

') Portret tiyt na str. llj.
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X. BISKUC FAWK RZKWISKI.

ztd szkody dla Koeiolii i Wiary.

Taili za byy bez BislcniKiw jedne

dyecezye przez lat dwiidzieeia, inne

])o kilkanaeie, a do roku 1883,

w kt('»rym dzisiejszy Papie Leon

XIII uzyska wreszcie od rzdu
rosyjskiego, e nowych Biskiip()W

zamianowa pozwoli. Ale cho
w tein rzd ustpi, to od przela-

dowania Kocioa nie ()dsti>i, ani

go nie zaprzestii, jalc o tem zaraz

powiemy.

Po wywiezieniu Bisl<;up('iw wzi-

to si do niszego Duchowiestwa,

wieckiego i zakonnego. ]Mn(')stwo

ksiy wywieziono na Sybir albo

w gb Rosyi. Tym, co zostali na

miejscu, nie wolno si ruszy z miejsca l)ez ]>ozwoleniii niiczelnika po-

wiatu: tak, e gdzie jest odpust naprzykad i zgromadzi sie duo hidzi,

tam nigdy niema do ksiy do ich duchownej posugi. Taksamo Biskuji

X. BISKUP AD.\M KRASISKI.
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Tiie moe objeda dyecezyi bez pozwolenia guljeinatora. Nie moe te,

pod grob wizienia i Sybiru, znosi si z Papieem, pisa do Rzymu
wprost, tylko przez porednictwo wadz rzdowych, a w takiem pimie
naturalnie nie moe pisa prawdy, bo gdyby napisa co' si^^dzieje, to

zaraz poszedby na wygnanie. Klasztory prawie wszystkie, mzkie jak

eslcie, pozamykane. Zakonnikom i zalvonnicom rozkazano mieszka
w pewnych oznaczonych miejscacli, i wyznaczono im pewne ubogie utrzy-

manie, (lop(iki yj. .41e niewolno im trzyma nowicynszów, czyli przyjmo-

wa do zakonu; a wskutek tego gdy ci starzy wymr, nie bdzie ju ad-
nycli zalcomiw w Polsce. Wiadomo za, jak w yciu katolickiem zalcony

wiele znacz jtrzez swoje modlitwy, umartwienia, kazania, i uczynki mio-
sierne. Icli brak jest ogromnym ubytkiem si dla Kocioa. A wanie o to

temu rzdowi cliodzi; zamyka je dlatego, bo si spodziewa, e jak zakomWy
nie Ijdzie, to i wiara IcatolicJca atwiej ostygnie i upadnie.

Tale Iyo tam, gdzie jest lepiej, w Kn>lestwie Polskiem. A na Litwie

i Rusi jeszcze niertiwnie gorzej. Tam guljernator, Iciedy mu si podol.)a,

znosi parati katolick, zamylva IcocicU, zamienia go na scliyzmatyck cei--

ciew, osadza popa (Ictóremu catolicy nmsz da grunt, Ijudynki i dochcid

w got()Wce) i rzecz scoczona, parafii i kocioa niema. Wierni musz szu-

ka naboestwa i Sa]vrament(')W w ssiedniej parafii, nieraz o kilka mil

odlegej ; tak e dzieci czsto umieraj bez (;ln'ztu, a doroli bez wiat>lcu.

Kiedy si lvoci<'i albo kaplica zejisuje. to naprawia idi nie wolno, eby
zniszczay zupenie. Tembardziej nie wolno stawia nowych. Sowem, i ko-
cioy jako budynki, i Koci() katolicki jako zgromadzenie wiei-nych ])od

jedn gow. Namiestnikiem Chrystusa Pana, skazane na zagad.
Jak rzd rosyjski wytpi Uni w Cliemszczyznie i na Podlasiu, jakicli

dojniszcza si krwawycli okruciestw, to opowiadalimy obszerniej niedawno
i teraz powtarza nie l)cdziemy '). Do e dzi pod rzdem rosjjskim niema
ju ani jednego Icatolica greclciego obrzdku; a ci, co w .sercu Icatolikami

s zawsze, cio icli urzdownie na pi-awoslaw!iycli zapisano, kryj si z tem,

do cericwi chodzi nie clic, dzieci solne cln'zcz i lulty sobie daj sami,

albo (jeeli Ijliej granicy) ])rzekradaj si do Galicyi, z niebezi»ieczestwem
ycia a ])rzynajnniiej wygnania, gdyby ich wykryto i zapano.

Kiedy po mierci Piu.sa IX dzisiejszy Papie Leon XIII wstpi na

Stolic w. Piotra, zwriWil on zaiaz uwag na ten stan Kocioa w Polsce.

Oljawia si, e Ko.ci(') rozprze si zupenie, jeeli duej zo.stanie bez

l!iskup(')w, i zacz pntbowa ukad()W z rzdem ro.syjskim. Otrzyma tyle,

e cesarz zgodzi si na nominacy nowych I5[sku]i(')w, ale adnemu z daw-
nydi do jgo dyecezyi wntci nit; pozwoli), .\rcybiskup Feliski, Hiskup
Krasiski, 15isku|» Rzewuski, osiedli w (lalicyi (dwaj ostatni ju nie yj).
W kadym razie to ob.sadzenie .stolic biskupich byo szcz.ciem dhi |)ol-

skiegd Ko.cioa; ale ich los taki smutny i niebezi)ieczny, jak by los po-

prze(lniki')w. Tak.samo iewolno im ani si ruszy, ani znosi si z Rzyuiem,
a co jaki czas wyst]>uje rzd z daniami, kt<')rych liiskup z przepisami

'; W ksieczce .<» Ru.si i Riisinaclr wyiliiiicj w Kiakowie w r. 1H'J1.
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Kocidla i /.i> swojfiii siiuiienuMii ziifotlzi nie iikic. Wtedy musi si i>|>iZL'f :

jak si oprze, ]m>i\ waj i;:it i wywo w i;hil» Jtosyi. Tak si stao z nowym
Bisku|)em wileskim, nastc[)e Krasiskiego, ksidzem Karolem Ilryiiie-

wickim, kttiry ledwie par lat utrzyma si na swojej wileskiej stolicy').

()w nklad, zawarty z Papieem w roku IWó, i'zad rosyjski zachowuje na

poz('»r, a na prawd omija i;o |)odstpitie. Najirzyklad dano wtedy od Pa-

piea, eby zezwoli na nauk jzyka i literatury rosyjskiej w semiuai-yacli

duchownych. Papie zezwoli, ale \)od waruniciem, ehy tej imuki udziela

zawsze katolik. Rzd warunek ])rzyja i podpisa. Ale wyznaczy zaraz przy

wielu semiiuiryach iiauczycieli sciiyzmatyk('>w, a pod pozorem jzyka rosyj-

skiei^o poleci im naucza histoiyi l<oscioa. Katolicka ndodzie diiciowua

ma jobiera nauki od scliyzmatyków; i to jeszcze jakiej nauki? liistoryi

swe!>o kocioa! Oczywicie taki nauczyciel bdzie wszystko przekrca
i faLszowa, i l)dzie si stara swoj nauk katolickiego ducia w udodycli

klerykach osabi, a scliyzmatyckiego zaszczepi. A jeeli taki nauczy<iel

powie, e kleryk nie umie do dobrze po rosyjsku, to Biskup nie moe
takiego wywici na ksidza, choby by najlepszy i uczy si najdf)sko-

nalej. Albo znowu inny przykad. Niektcire wsie w Kntlestwie Polskiem

poday prob do cesarza, eby [uoboszczowi wolno l)yo uczy dzieci kate-

chizmu w szkiilce. Cesarz pozwoli, ale z tym dodatkiem i warunkiem, e
w tej nauce ma ksidza doglda wiecki urzdnik albo andarm, i e jeeli

ksidz uczy katechiznui w szkole, to w kociele ju mu niewolno udzichK-

zwykej, niedzielnej, jiopoludniowej naidd katechizmu.

W ]Jtsvie znowu rzd chce od dugich ju lat- wprowadzi jzyk ro-

syjski do katolickich naboestw. .Myli, e jakby byy rosyjskie piewy,
kazania, litanie, i inne dodatkowe modlitwy, to z czasem przyjaby si
rosyjska .Msza. W Rzymie thhnaczy on to swoje danie niby tem, e
w tym ki-aju ludno jest czysto rosyjska, wic polskich modlitw nie

potrzebuje. Ale na to odpowiada Papie, e Rosyanom przeiie katolikami

by nie wolno, jak caemu wiatu wiadomo : wic dla kogó maj by po-

trzebne te rosj^jskie naboestwa w katolickich kocioach ? W Rzymie
wic nie wsk(')ral rzd tak, jak chcia: ale lepiej niestety udao mu si
z niekt<irymi ksiami na miejscu. ^lianowicie w ^lisku, niejaki ksidz
Seczykowski wprowadzi jzyk rosyjski do naboestw. Ale lud wychodzi

z kocioa, kiedy OTie si zaczynaj.

Najnowszy zamach rosyjski na Ktici(') katolicki w Polsce dokona si
w roku 1893 w Kielcach. Rzecz miaa si tak:

Byl w seminaryum kieleckiem kleryk pewien, nazwiskiem Gawroski.

Biskup mu nie dowierza, nie chcia go prz_\i, ale wreszcie zmikczony
])robanii, przyj. W Boe Narodzenie roku 189_' ów kleryk podpali semi-

naiyum. Zjechaa komisya, zarzdzia ledztwo i zabraa z solj Gawro-
skiego, eby doj, czy on waryat. czy zbroduiai"z. Ale pod ledztwem zacz

') W'\-«iezion.v byl do Jarosawia rosyjskiego. Po kilku latach Ojciec w. uprosi, e mu
pozwolono wyjecha za gi-anic. Zamieszka w Galicyi, a tei-az jest kanonikiem Katedry tar-

nowskiej.



1)11 ni('i\vi rzeczy rztlowi bardzo mile i podane, mianowicie, e w seminar_\ nni

w Kielcacli klerycy i profesorowie ]>rzecliowiij nuKistwo zakazanych ksi-

ek polskich. Zjeda drni;a komisya; rewizya trwa dwa tygodnie. Odry-

wano podogi, odbijano mnr_\, rozljijano trumny w grobach pod kocioem.

Znaleziono ksieczki z naboestwom do Serca Jezusowego i Histoi^y

])anowania Piusa IX przez ksidza Pelczara! Ale to wystarczyo. Kto chce

psa nderzy ten kamie znajdzie! Za te wic ksiki wzito trzech profe-

sorów do wizienia i osadzono ich w cytadelli w Warszawie, a semiiiaryum

zamknito na cztery lata ! ') Skutek tego bdzie taki, e przez cztery lata

nie przybdzie w dyecezyi ani jeden nowy ksidz ; za za ubytkiem ksiy
p('ijdzie iibyteli: naboestw, Sakramentów, kaza, wszystkiego, co naley
do duchowego i katolickiego ycia. Ezd si .spodziewa, e w brakn ksiy
katolickie]) lud stskniony za naboestwem piijdzie do scliyziuatyckich

cei'kwi, i dlatego to rzd robi. Wielu powanych ludzi mnieina, e zam-

knicie seminaryum kielec-kiego jest pierwszym krokiem i prób, po kt(')rej

]-zd zechce zamyka po kolei i inne seminarya katolickie.

(Jto mniej wicej (w krótkich sowach i z opuszczeniem mn()stwa

szczegi'>(nv strasznych i oburzajcycli), co Rosya rolula od rocu 18G3 i robi

dotd, eljy zniweczy Koci('i catoiclci w Polsce.

W rzeczacli wieclcicli nie umiej uciscu, krzjwd, gwalt(')W i zniszczenia.

Cech odrljnoci Icadego nanjdu, przez samego Boga uui dan, a przez

wieki wyrobion, jest jego jzyc. Polakom trzeba go (Kleljra! Na Litwie

i llusi (<t(')re to maj l)y nil^y krajem odwiecznie i czysto rosyjslcim !) nie

wolno jest w miejscu puljliczneui (w kawiarni, ogrodzie, na stacyi kolei

elaznej i t. d.) przem()wi po polsku. Student, kttiryby na iilicy m<>wi

z k(jleg po polscn, bdzie wypdzony ze szlcoy. W Królestwie Polskiem,

gdzie jest mniej le, wszystkie sprawy urzdowe, wszystóe nauki, wszystkie

.sdy, odbywaj si po rosyjsku; a w kadej wsi, na kadej chacie nazwisko

waciciela wyjiisane jest rosyjskiemi literami. Przy kadej drodze napisy

na drogos]vazacli s w tym jzyku, ktih-ego nilct nie rozumie, tern abeca-

dem, kt(trego nil<t nie umie czyta. Na kolei elaznej wszystkie napisy

rosyjslvie, a condulctor jest ulcarany alljo oddalony, jeeli z ])odr()nynu

m(')wi po polslcu. Z ksicami i dziennikami radz sobie jalc na.stcpuJ4>,

ejy wychiwanie ich utrudni. Nie zal-cazuj wydania, ale wszystko jjoddaj

cenzurze. Ta cenzura (z kadym rokiem ostrzejsza) nie pozwala adnej
uwagi, adnej .skargi, adnej wzmiaidci o luziiciacli polsicicli ; wymazuje
wszystko co ciice, a czsto wymae l)ez i)owo(hi kilkanacie kartele z ksiki,
albo kilka .szj)alt z dziennika, tylko dlatego, eliy ksik ze])su, a dzien-

nikowi nie da wyj na czas. Juku je.st trudno, a jaka nieraz szkoda

Jia majtku broni swojej sprawy w .sdzie, ruibiera jtozwy albo wyroci

w jzyku, którego si nie rozumie! Ta wcieko przeciw jtolskiemu jzy-
kowi idzie tak (Udeko, e w sz|)itaacli nawet (nawet w szpitaiadi dziecin-

'y Zii ^liiiiicij. ;i zwaszcza w Kzyiiik', opowiadaj ])0,sBlst\va rosyjskio, e znalozioiio

w Kielcach k.'4i4ki icwiilncyjue i k.si7.ki iiieohyczajnc, •jorszjjce. Ale jeeli istotnie takie zna-

|i'/li. Im iliil,:! t:il.i.-. które sami przywieli i poilrziiuili.
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iiycli i (loiiiiuli p()(lr/utk<>\v) (lozdioy obowiziiiii sa z clinryiiii i z dzii-cmi

iiniwi rosyjskim jozykicin, ktiirci;-!) ci clioizy i te dzii-ii iiir niziiinicja.

A (loiiiero szkdly I

Zaraz po roku 1803 wyrziiioiio jt;zyk jailski ze wszystkich szkcW, od
uniwersytetu warszawskiej;*), a na d(i. Nawet mae dzieci w szkoach
wiejskidi musz si uczy po rosyjsku. Profesoniw Pohik('iw zostawiono
bardzo mao, a ci, co zostali, musz wykada ]>o rosyjsku. Na.sano Kosyan,
nmiejsza o to e niezdatnycli i nieumiejtnycli, ae po najwikszej czci
zepsutycli, zego ycia, przekui>nych, a nasanych na to, el>y nie.szcz.liw
modzie ])snli. AV sininazyacii, nil)y to przez wielk dba<i o zdntwie
modziey i i> dobr nauk, ograniczono liczl) uczniciw, kt('irzy mog by
przyjci do szkoy. Na Litwie i l\usi uczniiiw Poakiiw wohio jirzyjmowa
do szkoy tylko pewn oznaczon, ma liczl)- W nauce cliodzi tylko o jzyk
rosyjski, a raczej o to, eby pod jutzorem Jiieznajomoci rosyjskiego jzyka,
nie i)rzei>uszcza uczni(')W do wyszej klasy, a nastpnie (z braku wiadectw)
nie dopuci icii tio adnego zawodu. Nieszczliwy cliopiec moe si uczy
i umie w.szystko jak najlejiiej: jeeli profesorowi sj)odoba si uzna, e
on nie do. piknie wymawia rosyjskie wyrazy, ten chopiec examinu nie

zdaje, traci mk albo wicej lat, ojciec biedny oy daremnie na jego utrzy-

manie: a to wszystko umylnie, eljy dzieci i mdzicciw nka, i wszelki

zawid, w.szelk przyszo. im utrudnia.

A to jeszcze nie najnmiej ze. Gorszy jest cel i duch, w jakim si to

wyclmwanie prowadzi. Wszystkie nauki s sfaszowane i udzielane tak,

eby cho])iec nie dowiedzia si nic o swoim Bogu i Kociele, o swoim
narodzie i jego dziejach. Wszystkie ksiki szkolne s tak jtlsane, eby
w tych modych umysaih obudzi wtpliwoci co do katolickiej wiary,

niech do katolickiego Kocioa, lekcewaenie i pogard Polski.

Przeciw tej dnoci rzdu jedyna obrona je.st w tej nauce i tym
wpywie, jaki dzieci czy modziecy odljieraj w domu, w yciu rodzinnem.

Ale i temu wpywowi rzd zagradza drog. Najnowszy wymys jest taki,

e jeeli ucze ma rodziców w tem miecie, gdzie chodzi do szkoy, to u ro-

dzic<')w mieszka moe. Ale jeeli rodzic<5w nie mu, to wolno mu tylko

mieszka u osólj, upowanionych przez rzd do trzymania studenti)w na
stancyi. Rolii si to niby z troskliwoci o obyczaje modziey: na jnawd
dlatego, eby j zepsu i zgubi. Te osoby u]>owanione, to naturalnie Ro-
syanie i prawosawni: a wj>lyw tego domowego dozoru lidzie o to jedno

dba, eby z cliojica Polaka zrol ^Moskala, z katolika prawosawnego!
Wyobrazi soljie nieszczcie i rozpacz rodzic('iw, kt('>rzy dzieci do tych szkiU

oddawa musz, a przez wszystkie lata tej nauki dr o wiar, o sumienie,

o honor, o obyczaje swego dziecka ! Dr, e ono wyjdzie z tej szkoy zmie-

nionem do niepoznania i zepsutem na cae ycie!

Niejedni rodzice niestety nie napróno mieli t obaw, bo wielu mo-
dych ju naprawd w tych szkoach i wiar i cze stracio!

Dopiero jeeli taki nieszczliwy, mody Polak pokona wszystkie tru-

dnoci, przeszed szczliwie wszystkie szkoy, dopiero wtedy przekonywa

si. e je przeszed na darmo, Ijo nie ma co pocz, ani gdzie si uda.
Tamow4ki. .Xa3ze diieje". 27
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Dla niego niema miei-sr-a ani w nrzdzie, ani w sdzie, ani w szkole za

nauczyciela: zgol nigdzie! Lekarzem moe by albo adwokatem, rzemiel-

nikiem albo kupcem, to mu jeszcze wolno : ale w rzdowej sule miejsca

nie znajdzie, bo te miejsca wszystkie dla Rosyan, dla prawoslawuych ! Za-

czo si to zaraz po roku 1863. Z pocztku wydalano Polak<'iw tyllco z ur/.-

diiw administi-acyjnycli i sdowych: ale mogli jeszcze by jako technicy

i inynierowie }irz}- budowach dr()g, przy kolejach elaznych, przy riinych

jazedsibiorstwach. Jeeli wyszych nauk nie mieli, to mogli zajmowa
nisze posady w tych zawodach. Ale z postpem czasu zamykano przed

nimi coraz wicej sposobiiw do ycia. Dzi przy kolejach elaznych rzdo-

wvch (nawet w Krijle.stwie Polskiem, o Litwie i l\usi ju nie nniwic) aden
Polak miejsca nie znajdzie. Przed rokiem odprawiono tak kilka tysicy

rodzin. Polak, jeeli niema swego majtku, w ziemi, czy w handlu, cz\

w jakiem przemyslowem ])rzedsibiorstwie, to niech umiera z glodiil Teui

lepiej: zostanie po nun pntne miejsce, kti'ire zajmie .Moskal.

W tem oddalaniu Polakiiw ze wszystkich urzd<'iw i posad, mia i ma
zawsze rzd rosyjski cel dwojaki. Jeden jest ten, eljy P(dak<')w zgnbi,
a |)rzez urzdnik<')w Rosyan znuisi ich do nauczenia si i przyjcia rosyj-

skiego jzyka. .\le obok tego celu jest i drugi. Byo w Rosyi przed laty

trzydziestu i jest zaw.sze dotd duo ludzi modych i niespokojnych, jez

sposobitw do ycia, marnotrawciiw, awantuiiulvów, z gowami jtrzewrijconenii,

z us])osobieniem gwatowuem, a Ijez sumienia i zasad. Tacy ludzie w cigu
tycli wszystlcich lat lgnli l)ardzo do spisk<jw przeciw cesarzowi i ly.dowi,

a takich spislciiw l)yo wtedy w Rosyi wiele, i zdarzaj si tei'az. Rzd si
bal tych luncolucyonlsów i nildUatótr. Kiedy wic zdawi! pow.stanie w Polsce,

jKtwiedzia .sol>ie, e to sposoijno jedyna, eby si tych ludzi z Rosyi po-

zby, a Polsk niszczy przez nich, ile si da. Roznieci w nicii zatem nie-

miwi do Polski i Polaków, wytiimaczyl im, e oni maj wiellci i chwa-

leljny oljowizek do S]>ehiienia: utrwali rosyjslc wiar i narodowo w ;a-

chodniin kraju, i puci ich na Polsk jak szaracz, jak gromady godnych
wilk()w. Nie pyta, czy który zdatny albo uczciwy : bia kadego i wysya
i zapclia nimi wszystkie in'zdy i miej.sca od najwysz>cli do najniszydi.

'W' gowy przewr('ic(me a usi)osoljienia namitne, uwierzyy w swój nuiie-

many obowizek, i z wcielcl nienawici rzuciy si na Polsk. Szczucia

nie i)otrze>oway ;
jednak szczu je Milutyn i Czerlcaski, jak dugo rzdzili

w Warszawie. A miejsca l)yly ])ontne, l)o pod pozorem wielkiej usugi,

jak mieli oddawa jiau.stwni, przeznaczontt im pensye daleko wysze, ni
Ityy na tyci samycli stopniacli w cesarstwie. Cala ta zgraja, eby si
w Peterslmrgu wydawa potiy.ebn, musi cigle donosi o jakicli nieljez-

pieczeiistwacli gro<-ycli od Polal<iiw. W Icraju samym wmawia we wo-
riau, e ich kociui i l)roni od jmiióir! Na prawd ol<amuje i okrada .swój

rzd, obdziera i wocian i szlacht, rozrzuca zaraz w hulatykach zdai-te

](ieuidze, i cigle umie noweni zdzierstwem zbiera nowe, a tymczasem to,

co do rz<lu i urzdóiw ualey: bezjiieczestwo puljliczne, s])rawiedliwo,

dobry byt, — to wszystko w ostatniem zauiedbiiniu. Jiiindy rozbiijuikóiw

napadaj w i"ónycli stiouaili na w.sie i dwury. ;i nikt ich nie ledzi, ani
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nic poskraiiiiii. Sail\, iiii'i;(lys w/.nidwc n\ swujrj s|)r;i\\ icdliwusci i szyli-

koci, tern/ ii:iisiiis/.iiicjs/,;i s|ii;i\\(' wykrca t;ik, /.c l)i'i|y.ic |iry,c;r'iiiiii, l)ro,ni,

iiic;;'<lys (IdskdiKilc, icra/. t:ik s:i iitr/,yiii;iuc. e ii;i i;(isi-ii'ic;icli |Mi(i \\';ir.s/.;i\\;t

i;r/,c/.nic sic w lijoci*'. I 'rzcilnicy, wysiani na znis/.c/.cnii' ki'ajn, s|)clniaia

sumiennie ti), co im |ii)lccnni).

Ale na feni nie knin-y.yly sic plany rosyjskie. Wiara. jcy,\k, wyclniwa-

llie, nrz<l\, .s|iosól) do ycia, fodilo: ale to jeszcze nic w s/.ystko. i'odsfawa

Itytu kazdei;-o narodu jcsf ta zieiuia, iia ktiircj on przed wiekami osiaill

i od wiekiiw siedzi. Na. to, chy dzido zniszczenia hylo zu|ielnem. a ten

kraj kiedy mi'ii;' sic sta rosyjskim, trzclia i'olakiiw wykarczowa('' z l'(d-

ski, tak, jak sic las karczuje z pniakiiw. Zaczo si od koniiskat na l.itwic

i l\usi. Wielu takim ktcirych |iosdzano o stosunki z ]iow.stanicni, i kt(')i'yni

iiiliy to te stosunki dowiedziono, zaliierano majtki na skarl), a potem roz-

dawano je wojskowym i urzdnikom. Jnnyni znowu nic zabierano wpru.st,

ale rozkazywano s|irzcda(' i wynosi si; hylo takich na Litwie do szeciu-

set wacicieli a do SOO niajtk<')w. Przez wielk lask pozwalano osiedli

si w lvi"i'ilestw"ie. Ali; to nic wystarczao; trzeha hylo jakiei;<) rodka,
kt()ryV)y pi^dzej i w wi]vszcj liczhie Pola]c(')W z ziemi wyzuwal. Wyszed
tedy 1()-;'o i;rudiua ISti.') r. ukaz carski, stanowicy, e atlen Polak, ani

Icatolik' nie ma prawa iuil)y\\ania ziemi. I>yo za hardzo wielu takich,

ktiirzy majatl^i swoje sprzedawa' nnisidi. Im po za|ilaceiiin oe|-innnych kon-

tryhucyj rzdowych, i ])rzy hrakn |iotrzclniych zasohiiw na najem robotnika.

lto|)adli w dlniii. ("i tedy mieli do wyboru, albo wyjsc z majtku bez ui-

czeL^d, albo spiy.edai- ;o Moskalowi i scliyzmatykowi. Ten zas wiedzia

dobrze, e ten biedn\ 1'olak pi'dzej cz\ piiniej sprzeda musi; wiedzia,

e nie znajdzie nabywcy spirawicdliwcio, Ictihyby majtelc za|)acil podluii'

jei;() rzeczywistej ceny; dawa wic cen jak najnisz, a Polak z konie-

cznoci musia przyjmowa taka, jak nni dawano! Setki majtków a kro-

cie tysicy moi-ii(>w przeszo rak za bezcen w rce rosyjslcie, i dotd coraz

wicej it'h przechodzi. ()[iri'icz teiio innyn, ncazeni (i nowym L^wateni) oi;ra-

niczyl rzd wohio testamentowyt-h zapisów. Nie wolno tam zo.stawi ma-

jtku komu si chce, ale jest przepisany poi-zdelc, podlui;.' kt('ireyo tylko

najl)isi spadkobiercy (dzieci, a u bezdzietnych najblisi krewni) nioi;'

ziemi po zmarlyi^i dziedziczy, .leeli talcidi nie ma, a majtek sjiadalln'

na dalszych krewnych, to ci musz yo sprzeda, a nioj; sprzeda znowu

tylko llosyaninowi i prawnslawnenm. I tego jeszcze nie byo (l(sy ! Z jk)!-

skit'h czasów jeszcze, i z dawnicjszydi przez maestwa i spadki, wiele

d(')br w tamtych krajach naleao do Polak()W, poddanycli anstryackich

i prnskidi. Naraz wychodzi ukaz, zabraniajcy obcym poddanym [fosiada-

nia ziemi pod rzdem rosyjskim! Dzisiejsi waciciele mog je zatrzyma

do mierci, ale idi spatlkolercy musz sprzeda'' w jn-zecign trzech at.

Prosta rzecz, e naliywca, kt('iry wie, e najdalej do lat trzech ten majtec

S]irzedan_\ni by mnsi, a jeeli nie Idzie sprzedany z wolnej reki, to go

rzd si»rze<la silownie jirzez licytacy, nie da za ten majtek tyle ile on

jest wart, ale corzy.sta z przymusu w jakun je.st waciciel, i daje nui cen
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jak najmniejsz; albo czeka owej licytacyi. I znowu przez to Polak traci

poow Inb wicej swego majtku... i cel jest osicjnity. W tem pooeniu
znajduj si setki i tysice rodzin, kt<n-ych cay byt zasadza si na tym nui-

jtlcu, lecym na Wojiiiu, na Litwie, albo w KnUestwie. Có tacy maj
robi? Staraj si o poddastwo rosyjskie: ale to daje rzd trudno i rzadko,

bo o to mu tylko chodzi, eV)y si Polalv()W pozby.

Taki stan rzeczy trwa od lat trzydziestu. Takiego ucisku nie do.wiad-

czy podoljno aden nanid na wiecie. Jest to po prostu skazanie na zagad,
na powoln mier, jednego narodu przez drugi. Rosyanie przyznaj to

sami, nie krjj si. W swoich urzdowycli pismacli utiv.ymuj, e robi to

dla dobra krajów polskich, dla ich ]>ostpu. Ale w rozmowacli i w dzien-

nikach swoich m(')wi otwarcie; e icli celem jest zagada Polalcciw i Polsl<i,

i ed do niej umylnie, wytrwale, wszelkiemi s|)osobanu. Kiedy za
m(')wi im, e to co robi, jest niegodziwem i sprzeciwia si wszelkim pra-

wom Boskim i ludzkim, odpowiadaj spolcojnie i z zimn ]<rwi, e to jest

zwyky porzdek na wiecie: prawo zwycistwa ! Kto zwyci}!, ten ze zwy-

cionym moe rol co mu si podoba, ale powinien si spieszy, korzy-

sta z cliwili kiedy jest mocniejszym i sabszego dorn prdko, Ijo „For-

tuna koem si toczy," i na zwycizc talee w ])rzyszoci mog przyj
czasy gorsze. _Biada zwycionym !

Tak oni myl, i tak dziaaj. Ale w teni rozumowaniu i dziaaniu

zapominaj o jednem, to jest, e nad zwycizcami i zwycionymi stoi prawo

wysze: ^cig, lvt(')ry wszy.stkie Icrzywdy i gwaty widzi, liczy i Icarze.

Cieri)iw}' jest i nie pieszy si z kar: ale wierny jest Swemu sowu i musi

kiedy pomci to, co wedug Jego wlanycli sctw, o pomst do Niego

woa. Kiedy moe prawnuki jirzeklina V)d ten nmlemany rozum Rosyan
(Izisiejszycli, ]ct()ry im radzi Polsk gnbi i niszczy. yczmy im y)o cln'ze-

.cijaiisku, eby upamitanie nie przy.szlo im za ji('tuo, a kara za nasze

krzywdy i cierpienia eby nie bya tak sroga, jak na to zasuyli.

Taki wic Ijy stan Polski pod rzdem rosyjslciin j)rzez tycli lat trzy-

dzieci, i ta]<i jest dotd. .\ jake w tym samym czasie dziao nam si
w Prusach.

Wiemy, f od pierwszego i-o/,bioru l'iiisy i lvosya ))\1\ z soli w zgo-

dzie i porozumieniu co do s|)raw polslcicli. W og(')lnoci trzynuiy si zawsze

razem, jionuigaly sobie wzajeuniie we wszystkiem ; ale g()wnie czy je

rozl)iór ]*ol.slvi i obawa jej odbudowania, przez kt('>re llo.sya i l^rusy Ijyyby

straciy zdolncz dla siel>ie dogochi i wan. Widzielimy, e podczas

ostatniego ]iow.stania, kiedy caa lOuropa blizk bya owiaih^zenia si prze-

ciw Kosyi, Prusy sprzyiuierzyy si z ni od pierwszej cliwili, a JJismarclc

swoja^ zrcznoci^ odwr<)ci! od niej grone nieljezpieczestwo, bo rozbi po-

rozumiiMiie l'rancyi, .\nglii i Au.stryi. Nie ulega te wt|)liwoci, e on usta-

wicznie Ro.sy przeciw 1'olsce podsz<'ZUwa!, i doiadzal jej eity korzystaa

ze swego zwyci.stwa i czeniprdzej raz na zawsze z 1'olsk skoczya.
Z tego wic zmiarkowa mona, jak sam nnig po.stpowa z nami w Wiel-
kojtolsce. Nie byo tam a(lm'go jiowstaiiia jirzeciw IVusom, wic nu' mona
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X. KARDYNA MIECZYSAW LF.IloCHuWSKI.

l)yl(i skazywa na mier, ani zabiera niajatk()\v. Ale cioliszyni i mniej

srogim sposobem dayl\' Prusy w swojej czci Polski do tei>o samego celu.

co Rosya w swojej. I tu chodzio o to, eby odj wszelkie warunki i rodki
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narodowego bytu, oby Polak(')\v pi'zevol>i na Niemców, a zicnni ich Niei\i-

cami osadzi. Zaczo si to jn oddawiia, a przez nasz nieopatrzno uda-

wao si dobrze, tak, e w AYielkopolsce i w Prusiecli zachodnicli byo ju
duo wikszycli wacicieli Niemców. Ale teraz wzi si do tego Bisniarcl-:

o.strzej. Nie potrzebowa si na nikogo oglda, ani ba, bo po szczliwej

Welinie z Austry zosta [)ierwsz potg w caej Europie, i wszyscy bali si
jego a on nilcogo.

l-edwie te skoczya si wojna francuska (w roku 1871), rozpocz
on zaraz wallc z Kocioem katolickim w cal.Ncli Niemczech, ale w Wiel-

ko|>ols(e ze .szczeg(')ln zawzitoci. W Niemczech chodzio nm o to, eby
zlauiai- niezaleno Kocioa, i zrol)i go powolnem narzdziem w rlcu

piMiskiego protestanckiego rzdu. W Wielkopolsce chodzio o to samo, ale

oi)r('>cz tego o gnbienie katoliicilw dla tego, e byli Polakami, a liismark

|ialal szczególn, wciek nienawici piy.t'ciw Polakom, i nienawi t
w caych Niemczech podega i .szerzy. Nienawidzi zwla.szcza ksiy, z po-

wodu, e ci mieli wpyw na lud wiejslci i na szlaclit, a wpywem tym
utrzymywali w kraju zgod i jednakowe wszy.stkich postpowanie w s))ra-

wach pultlicznych. Pj-zeladowauie Ko.ciola — (nazwane klandiwie iriilh(t,

(I <)iri!it{; (Kultu rkdinpf), bo ci protestanci udaj zawsze, e nasz Koció
jest ]n-zeciwny owiacie) — miao ten cel, el)>- lvoci(') podda wadzy
wieckiej nawet w rzeczacli duchownych. ]3iskui>i nmsieli si opiera, i .szli

te do wizienia jeden za drugim. Piei'wszym by .\rcy))isknp gnienieski
i poznaski (dzi Kardyna) Mieczysaw Ledócliowski. Skazany by na tyle

lat wizienia, e musiiilliy hyl y wicej ni st) lat, eliy je odsiedzie:

a powody skazania l)yiy uast|»njce: Kii-dy ly.ajl zakaa! ksiom uczy
fizieci katechiznui ]io polsku, .\rcybisku]> jiolccil je uczy w tym jzyku,
jaki dzieci rozumiej. Potem zamknito nni scuiinaryuni. i*otem wytoczono
|ii'occ.s o to, e mianowa proboszcza (jak niial ^\t^ tego \\sze1l<ie prawo) bez

i)]iowiedzenia si rzilowi. Oii odpow ii^d/-.!;!] . e rza(l nie ma prawa za to

go pozywa, i iiii proces si nie stawi). Wtedy z;i iiicjinsbiszciistird juui-

iroiii (!) kazano uni zioyc godno arcyl)iskupia. Odpowiedzia, e tylko

Papie iiiiie mu to naka/.ac. Wydano tedy nowy ]iroces przed wieckiemi
.sdami, a te wieckie sdy wyday wyrok, e Piskuji przesta by('' liisku-

peni (!) a za nie|)oslnszestwo skaza go na dwa lata wizienia. Odsiedzia
tak .\rcybiskup dwa lata w ()sti'owie, ii potem wywiezi(»ny by za granic ').

I 'robo,szcz(')W i wikarych, mianowanycli przez Piskupa liez jiozwoienia

izaihi, wiziono bardzo wielu, a na parahacii ob.sadzano innycli, nnanowa-
UNcii przez izail bez JJiskupa. Takicii wieriu oczywicie za prawycli paste-

rzy uwaa nie mogli i kocioy takie byiy ziiwsze pii.ste. Biskup .lani-

szewski, sufragau poznaski, l)y skazany na wizienie, a nastpnie wy-
gnany za to, „e bez pozwolenia rzdu udziela! Sakramentu Hierzmowa-
nia" '^), jak el)y rzd jakikoiw iek miigl zakazywa lu!) pozwahu- U(!zielania

I dal sir lin Ifzyinu, ^;il/.ic ,'() Pius l\ zroliil z;ii;i/ Kiiiil\ iiiili'iii i dal iiiii iiiii'szUaiiii'

w swoim watykaskim paacu. Oji^icc wiaty l-inii MII iniaiinwal ^o /'n/dicin /'rojKii/diith/.

'j Mii-szkal wtedy przez lat dziesi w Kraków i,-, riizniej wróci dn Wielkopolski i umail
w (inie/iiie w roku isiMi.
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.S:il<i;mii'iiti'i\v ! ZaUoiiy w s/.\ stkic hyly rozpdzoiit', kliisztory |inz;nii\ kiinc,

nic II iiiis tylko, iilc w ciilrni Piiiistw ii' Priiskiciii.

l'o(l/,i\vit'ina i;(i(liirm liylu ziulinwaiiii' si ciilcj liidiinsii \vir||<ii|>i.lski<'j

w ti') s|irii\vit': st:iliis(- iii(/.;i(ii\viiui;i , ciiTiiiiw um- i /.iiiiii;i ki-i'\v wirlkii,

i'n/.\\;iL;:i i ni/.trii|Mii)sc (|iisknn;ihi. W.s/.yscy i;i)(iiii liyli luijszczcrszych i;(>rii-

cycli [(ocliwiil : (iii(li<i\\ni i >\\ icccy, .s/l;iclit;i, lud wiejski i niiiista. Ak- iiaj-

\viks7.;i Zii.sliii; i ciiwalf miau (iiicliowiciistwo, l)() jako jtrzcladowaiic

jiiotylkd najwit^ccj iJotr/.cliowalo odwai;! i staoci, ale jirzykladciii swoim
wskazywao iwicckim jak ]iostpowa(' maja, i przodowao im w diicliii mioci
i wiernoci dla I\osci(da, a jednoci miedz\ soha. Susznie za l)dzi(; wsjio-

nniiec, e po uwizieniu Aicyliiskupa i JJiskupa SutVai;aiia, tym, ktiiry <lu-

diowiiym i wieckim i;l<'iwiiie nadawa kierunek, by ksidz Jan Komian
o kt('iryni wyej ju liyla mowa. Czowielc ten Ijardzo dzielny umysem i clia-

raktei-em tak doskonale mnia radzie w tych trinlnycli okolicznociacli, e cala

Wielkojiolska na niei;-o si oiihidala i ]przyznaje, e on mia wielka zaslii-

"^ w jej mdriMU i doskonaleni liwczesiieni post|)owaiiiu.

Ale z tem jirzesladowaiiiem Kocioa przeracliowal si liismarck. (>I)U-

rzyl na siebie wszystkich katolik()W w Niemczecli i w kocu sani ]Mnniar-

kowa, e trzeba mu wycofa .si z tej walki, l-eoii Xlll-ty. w kilka lat

po objciu izdiiw l\oci()la, mt'>i;l zawrze umow, kti')ra zabezpieczaa Ijyt

znony Kocioowi w Niemczecli. .Me biskupom wypdzonym i'zd iiruski

adn miar do swoiili dyecezyj wr<'icic iiii' jtozwala. Papie Zi^odzil si
wtedy na zamianowanie innych. Arcylnsknpeni gnienieskim zosta ksidz
Dinder, Niemiec, bo Polaka Bismarck dopuci nie chcia, a Papie nie

nuig (lyecezyi liez Bisku]>a zostawi('-. Arcybiskup Dinder umar w kilka

lat ])o objciu dyecezyi: liyl bardzo szanownym, ;^ddnyni czowiekiem i ka-

|ilaiieni.

Ale cho pi'zesla(l()wanie Kocioa przycicho, to [)rzeladowanie na-

lYtdii nie ustao. Bismarck w nienawici swojej do Polaki)w stra.szy Niem-

ców mniemanenii niebezpiecze.stwaini, kt()re im miay niby od Polak(')w

grozi, i wymyla coraz nowe, coraz niegodziwsze sjtosoby, eby icii cie-

miNi- i pozby si. Prusacy za, zdawna Polakom nieprzyjani, a ])rzez

nie>'o podszczuci do gwatowniejszej nienawici, jtozwalali mn chtnie na

wszystkie niespi^awiedliwoci i nciski. Dzieci w szkole nie mogy Ijezkaniie

jednego sowa wymiwic po |)olsku; sama nauka katechizmu nmsiala si
odbywa w niezrozumiaym dla nich, niemieckim jzyku. Kto mia na-

zwisko cokolwiek do niemieckiego [todobne, ten za]sywany by w Icsigach

ludnoci jako Niemiec, choby by od Aviek()w Polakiem. Nazwiska mia-

steczek i wsi przerabiano take na niemieckie. Urzdników, sdzi(')w, nau-

czycieli Polak('>w, ])rzenoszono dalelco do Niemiec, a w Wielkojiolsce wszyst-

kie jtosady obsadzono Niemcami. Mona powiedzie, e Prusy i Rosya jak

na wycigi przesadzay si w pomysach ciemienia Polakóiw: co jedno

wymylio, to drugie zaraz u siebie naladowao. Bismarckowi podobay

si rosyjskie .sposoby wypychania Polalojw: wyda te pewnego razu rozkaz,

e wszyst'y Polacy, poddani anstryaccy lub rosyjscy maj si z AYiellco-
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polski i 7. Prus zachodnich wynosi, liyo takich bardzo duo, od najbo-

gatszych pan()\v (hi biednych wyrobnik('i\v: trzydzieci tysicy hidzi musiao

porzuci czy ziemi, czy handel, czy obowizek — (sposób do ycia, jaki

kto mia) — i wynosi si w wiat. Ten ])omysl znowu spodoba si Mo-

skalom i za przykadem Bismarcka oni zal^ronili l'olalvom, obcym podda-

nym, posiadania ziemi w KrcUestwie Polskiem. Ale i)ilcny ten p(miys

pomci si ryclilo i na Niemcacli samycli. Rosya ma ich duo w swoicli

))rowincyacli nad morzem Baltyckiem: w Kurlandyi, w l^stonii, w czci
Intlant, cala ludnoi- miejsJca i caa szlaclita s Niemcy. Dotycliczas uy-
wali oni swoljodnie ssveg"o niemieclciego jzylca. Tei'az Rosya clice 1 idi

]n"zeraljia na Moskali, i zapi-owadzia jzyk rosyjsii we wszystkicli szko-

ach, we wszystkicli urzdacli, we wszystlcicli czynnociach ui-zdowycli

i prawnych. Xiemc(')W za, osiadych blizlco pruslciej granicy, czy piv,emy-

sowc('>w, czy knpc()w, czy rzemielnilców i wyrobnilców, zacza talce wy-

dala jako oI)cycli poddanycli, a to z ol)awy, ejy w razie wojny nie sprzy-

jali i nie pomagali Niemcom.
Tale samo za jal-c rzd rosyjski, tale i liismarck, myla, e wtedy

dopiero bdzie z Polakami na prawd koniec, jak caa ziemia przejdzie

w rce nienueckie. Nie zal)ieral jej wprawdzie gwatem i nie nakazywa
sprzedawa, ale wynalaz na io sposiib, ktcny przy naszem lelckoniylnem

nsposoljieniu okaza si nieljezpiecznym. Z jego namowy zada cesarz

Wilhelm 1-szy, (dzi ju nie yjcy) od sejnui pruskiego ogromnej sumy,

stu milion(')w marelc, na wyl^upienie ziemi od Polalv('iw, a osadzanie na niej

kolonistów Niemci'iw. Sejm ])ozwolil: nil)y to dhi bezpieczestwa i caoci
Niemiec! jalc el)y nnia Wiellco])olska z jednym ledwo milionem polskiej

ludnoci moga by straszn dla tak i)()tnego mocarstwa! Do, e usta-

nowiono w Poznaniu komisy, ktiJra za te sto milion()w marek ma wyku-
powa i wiksze majtki i grunta wociaskie ( ul Polak()w, a odprzedawa
je Niemcom pod korzystnemi warimkami.

Na nieszczcie musimy przyzna, e ten rodek powi(')d si Bis-

marckowi do i)omylnie. W Wiellcopolsce byli niekt()rzy waciciele mocno
zadueni, i tacy sprzedawali swoje majtlei owej Icomisyi kolonizacyjnej,

eljy byt swc^ i rodziny ratowa. Tacy jeszcze mniej winni, bo byli |)rzy-

cinici potrzeb. Ale znalazo si Icilku i takicli, co bez koniecznej ])otrzeby

sjuy.edali swoj ziemi owej komisyi, dla samego zj^skn tylko. Do, e od

ostatnich dziesiciu lat duo ziemi w ten spo.s(')b j)rzeszo w rce niemiecl<ie.

Ale B()g askaw iiieiaz drug i'k oddaje to, co jedn zaljrat; i talv

si pokazuje w Wiclkopol.sce. Ludno polska, ]u-zestraszona o swoj przy-

.szo, zacza pilni(!J na siebie uwaa i lepiej si .strzedz. Wiksi waci-
ciele ograniczyli si w wydatkach, nauczyli si oszczdza. Wszy.scy, 1k)-

gatsi jalc u])osi, trzymali si tego, eljy swoje potrzeby zaspokaja u sa-

mych tylko jjolskich kupc()W i rleodzielnikóiw. I'rzez to liulno jiolska

w mia.steczkach tak wzrosa w liczb i zamono, e kupcy i rzemielnicy
niemieccy zaczynaj si po trochu wynosi napowr(')t do NiemitH-. Nigdzie
ti' w Polsce nic l>yl(i tak dobrego porozumienia i tak' zgodnego po.stpo-

waiiia jioinidzy i)u<ho\\ iestweui. ludnoci wiejska i szlacht;i, jak tam:
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ani mdrze przeladowa i ciemiy ludzi za to, e icli Pan Bóg stworzy Po-

lakami, nie Niemcami. Swoje uczucia lepsze, szlachetniejsze okaza naprzód

tern, e po mierci Arcybiskupa Dindera zgodzi si na nominacy Polaka

,

Taniouiski, „Nasze dziL-je". 2^
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ksidza Floiyana Stablewskiego, na Arcybiskiipstwo gnienieskie i pozna-
skie. Nauk religii w szkoach pozwoli udziela w jzyku polskim; a jest co-

kolwiek nadziei, e z czasem pozwoli przynajnuiiej w wiejskich szkolacli

uczy si wicej po polsku. Ojciec w. Leon Xl TT-ty bardzo go w tycli

dobrych zamiarach utwierdza i tómaczy mu, e dobroci i sprawiedliwoci
wicej z I^olakami wsk(')ra ni uciskiem i przeladowaniem. Polacy te sami
mieli ju sposobno i mieli roztropno o tern go przekona. Niedawno
cesarz wnosi do Izb nowe prawo o subie wojskowej, na którem mu wiele

zaleao. Izba ofkzucia; cesarz Izb rozwiza i zwoa now, z nowycli

KOCIÓ KATEDRALNY W POZNANIU.

wyboniw. Ale i tym razem owe jtrawo wojskowe byoby u|>adlo, gdyby nie
to, e posowie jud.scy gosowali za wnioskiem rzdowym i swojemi go.sami
wikszo nui zapewnili.

Zdawao si wic, e ucisk pruski sfolguje niecro, i e Ijdzie moliwo
lepszego porozumienia midzy rzdem i)i-uskim a Polakami. Przeciw temu
wszake dziaaj liardzo silnie dwa wpywy. Niekt<)rzy Niemcy w swojej
nienawici do Polak(»w nie mog znie tego, e cesarz okazywa si dla
nich wzgl(hiiej.szym i sprawiedliwszym: a znowu niektiirzy Polacy, na po-
Z(ir niby wielcy mionicy ojczyzny i ludu, a na jn-awd prz.>wn)cone gowy
i jrzewrotne (hicliy, staraj si wmawia w lud po wsiacli i miastadi, e
spokiij i porozumienie z rzdem to zdra<la ojczyzny. l'odko|iuj tedy wszel-
kiemi silami wpyw i powag tych ludzi, kt.irzy (lotd sprawy Wielkopol-
ski i w kraju i w Ihrlinie mimo wszystkicii trudnoci roztropnie i do

i
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wi do Pola-

ki')W. Podszczu-

\va j zawsze ze

swegd wiejskie-

go mieszkania

Friedriilisruli

,

stary Bisniarek:

a e Nienu-\

koci 1 aj i su-

chaj g'o jak

drugiego lioga,

wic nie byo
trudno. Dosza
te ta zawzi-
to do stopnia

nigdy moe
przedtem nie-

widzianego.

Zwaszcza, gdy
w tym roku

(189Ó) nadesza

omdziesita
rocznica uro-

dzin Bismar-

clva, i cae
Niemcy ol)clio-

dziy j bardzo

okazale i huczno, podniosa si ta nienawi tak, e we wszystkiem co

nn)wi, pisz i robi, syszy si i widzi si tylko to jedno wciekle uczucie

i denie: „Zgnie, zmiadv, zagadzi liez ladu Polak(Av."

X. FLOHY.i^N ST.\BLEWSKI, ARCYBISKUP GJnEZNIEXSKO-POZXA-\SKI.

Inaczej byo i jest pod rzdem austryackim. Zdaje si, jalc eliy B(')g

askaw w miosierdziu swojem nie clicia narodu polskiego skazywa na



— 140 —

zagad, bo nigdy g-o dotd .caego na ncisk nie wyda: ale Iciedy na

iednem miejscu dowiadcza go i gnbi pozwala, daje mu na drugiem spo-

sobno do ycia, a zarazem do pokazania, czy y m-zciwie i roztropiiie

umie.

Tak kiedy pod rzdem rosyjskim i jiruskim spady niegodziwe i nigdy

przedtem niewidziane przeladowania , to w Austryi los Polak(>w tak si
zmieni na lepsze, e tylko Bogu, a po nim panujcemu Cesarzowi Fran-

ciszlcowi Józefowi, za to dzikowa.
Mówilimy ju wyej, ja]v po ])rzegTanej wojnie wuskiej Cesarz po-

zna, e rzd jego a dotd i jemu i jego poddanym wicej przynosi szkod\-

ni poytkii, i jak wskutek tego cz swojej wadzy poddanym ustpi,

powoujc icli do stanowienia praw i do uchwalania ]iodatk(')w w Radzie

pastwa i w sejmacli la'ajowj'cb.

Sejm galicyjslci, zwoany po raz pierwszy w roku 1861, w nastpnydi,

1863 i 1864, ze wzgldu na burzliwe wypadki w ssiedniem KrtUestwie

Polskiem. zwoany nie Ijy. Rada pastwa w Wiedniu zasiadaa cigle ; ale

polcazao si ryclio, e Ijdzie potrzebna jaka zmiana w nadanej przez

Cesarza konstytucyi. Wgrzy mianowicie wcale jej uzna i ])rzyj nie

clicieli; utrzymywali, e oni maj swoj (jsobn, odwieczn, i domagali si
jej przywr<5cenia. Czesi upominali si znowni o odrl)ne prawa swego kraju.

Powstay nieporozimiienia, kt()re w dalszem nastpstwie byyby musiay
past\vo znacznie osalji. Wtedy Cesarz rozwiza Rad pastwa z tym
zamiarem, eljy w jej nieobecnoci przygotowa zgod z Wgrami, i zmian
w samej konstytucji austryackiej.

Byo tu w ro]vU 18Gf). W tym te roku, na jesie, zwoany by znowu
po dugiej przerwie Sejm galicyjski. Obradowa kilka miesicy, do Wielkiej

Noc\' nastpnego roku. Roztrzsa w tydi naradacli wszystko, co krajowi

Ijyo najpilniej potrzebne, i Cesarzowi potrzeljy te i yczenia przedoy.
Jednem z najwaniejszjcli Ijyo przywnkeTiie jzyka polskiego do wszyst-

kicli urzdów i .sdfiw. Drugiem, organizacya szlci'il i przyznanie sejmowi
wadzy [)rawodawczej w rzeczacli szkolnycli. Dalej u.stauowienie osobnego
ministra dla Galicyi, kbhyljy w Wiedniu nad sprawami kraju czuwa. Dalej

dla uj)roszczenia i ])rzypieszenia biegu sj)rawiedliwoci, zaprowadzenie
sdów pokoju. Dalej zniesienie prawa pro])inacyi (przywileju wikszycli
wacicieli) za st(».sownym wykupem. Dalej (to ju na zasadzie projekt(iw

przez rzd uoonycli) administracyjny podzia kraju na powiaty, ustawa
gminna i organizacya Rad powatowyci. .Mniejszych (clio nader wanych)
spraw nie wymieniamy, ani moemy tu opowiada wszystkich trudnoci
i walk, jakie ten sejm mia do przeliycia. Byy zatargi dugie i zacite
z Rusinami, byy sprzecznoci wielkie w zdaniach midzy samymi Polakami.
Z tych sprzeczno.ci przypomuiamy tu jedn, jako najwaniejsz. Przy obra-

dadi nad u.staw gminn, niek<'>rzy posowie (ghiwnie z zachodniej cz.ci
kraju) chcieli poczenia dwontw i gromad w jednej gminie (zliiorow'j, nie

w gromadzie); imii, w wik.szej liczlde, byli takiemu jiolczeniu przeciwni.

Z tych sprzecznoci, a po czci z braku dowiadczenia u wielu, wyniko,
e Sejm ten nie w.szy.stko tak dobrze uchwali, jaki)y by nnig. Z oporu Rady
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l)ast\v;i znowu, ktiira krzywo patrzaa na prawa przyznawaTio .scjinoin

krajowym, wyniko, e nie wszystkie dania kraju i nie w zupenoci liyiy

przez rzd przyjte. Jednak na owym to sejnue neliwalilo i jioczlo si to,

co do dzi dnia jest podstaw naszych praw i stosmdv('>w w krajn; a za

tym i)ocztkiem poszy w nasti>nycli sejmach nchwaly wielkiej wai^i i wiel-

kiego poytkn, kt()re stan lci'ajn wielce pnpiawily i pochiiosly. Co za w tym

sejmie stao si szczei;(')lnie dol)rei;'o, to e w nim i ]Mv.ezei'i [loczl si do-

bry, wzajemny stosunek kraju i rzdu, ktiiry si ndtail cii;le utrwala

i wzmacnia.
Od rozbioru l'(dski bowiem byhi midzy tym krajem a rzdem uie-

przyja. Kraj uwaa si za iiii'prawnie zajty: rzd ba si, e si ten

kraj przy pierwszej sposo1)nos(i od pastwa oderwie: i chcc si od tei;'o

zabezpieczy, clicia go zniemczy, a wszelkie polskie uczucie przeladowa,

za wszellii objaw tego uczucia kara. Pizeladowania, szpiegowania, wi-
zienia, naturalnie rozniecay tylko nienawi Polaktiw do i"zdu. Teraz,

kiedy po nadaniu konstytucyi, a zwaszcza od zawieszenia Rady pastwa.

Rzd zacz okazywa sprawiedliwsze wzgldem kraju zamiary, kraj uzna,

e i jenm naley okaza lepsze wzgldem rzdu i pastwa uczucia. Owiad-
czy tedy kraj przez swój ()wczesny sejm w adresie do Cesarza, e Cesa-

rzowi wiernym jest i Ijy cice. Sam za przed sob uzna i postanowi, e
nie bdzie myla o odrywaniu si od pastwa austryackiego, e nietylko

nie bdzie nic na szkod tego pastwa robi, ani si z jego nieprzyjaciiimi

czy, ale owszem lidzie o jego dobro, bezpieczestwo i sil dba szczerze

gorliwie i ez>nmie. Ale za to rzd winien jego odr1)n narodowo szano-

wa i prawa przyrodzone, z tej odrbnej narodowoci wmikajce, jak wiar,

jzyk, samorzd, uzna i ich uczciwie dochowa. W ten spoS(')b zawizaa
si po raz pierwszy ufno i yczliwo midzy Polakami a rzdem i pa-
stwem austryackiem: ufno, zgoda i yczliwo, która odtd wzmaga si

i wzrasta, dziki rzetelnemu i uczciwemu z obu sti-ondotrzynuiniu sowa,

dziki wspaniaemu sercu i mdroci Cesarza, ale dziki take roztropnoci

i sownoci kraju, ktiiry nieraz od tego czasu mia sposobno pastwu ca-

emu niemae odda usugi i zoy mu dowody swojej szczerej wiernoci.

Niepodobna tu opowiada caej historyi ki-aju i sejmu od lat blizko

trz_\'dziestu, wspomina wszystlvich pomyek, jakie si popeniy, ani wszyst-

kicli korzyci, jakie si zdobyy. Pomyek byo wiele, nikt tenm zaprzeczy

nie moe: a kto ma zdi'owy rozum i dowiadczenie, ten wie, e ludzie my-

li si musz, bo nie s wszechwiedzcy, i cz.sto w najlepszej wierze i z luij-

lepsz wol, zrobi co takiego, co im si dobrem wydaje, a w skutkach

dopiero pokazuje si bldnem. Tak i nasz sejm UKtgl si nieraz pomyli.

Jako przykad takiej pomyki wymieniamy prawo o nieograniczonej wol-

noci dzielenia grunt('iw wociaskich. Sejm rozumia, e w ten spos(')b

wyprowadzi stan wociaski z dugniw, ktire mu ci, ^[niemal sejm, e
kto ma gospodarstwo zaduone, ten jak cz gruntu odsprzeda i bdzie

mia mniej, ale spokojnie, bezpiecznie, Ijez procentów do opacania , bez

obawy, e jedna klska zniszczy go do szcztu: a na tem mniejszeni go-

spodarstwie, jak si bdzie rzdzi dolarze, to si dorobi i moe sprzedany
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kawa cfi-iinhi lub jemu r<^\vny na nowo przykupi. W praktyce pokazao
si inaczej, niniejsza bya liczba tych, co dugi spacili i rzdzili si roz-

tropnie: wiksza liczba tacicli, co brnli dalej w dugi. Inni znowu dzie-

lili gos})odarstwo midzy dzieci po czstlcacli tale majch, e ju wyy na

czem nie 1)yo, a dzieciom tycli dzieci nie zostawao nic do podziau. A ile

przytem procesów i koszt<tw na procesa, ile zwad i wani midzy rndzi-

nami, ile podejcia i oszukastwa ze strony tycli \i.slunyc!i ludzi, co si
wocianinowi w potrzeljie z poyczk ofiaruj, a potem nieopatrzneuui ta-

kie wylicz procenta i procenta od procentów, e niejeden wyszed z ojco-

wizny z tern tylko co mia na soljie! Nieograniczona podzielno gruntów
okazaa si szkodliw, i sejm, clio do)rze chcia, postpi mylnie. Nieraz

take zdarzyo si, e nie postpi tak dolarze, jakby by m('>g. aowa
mona naprzykad, e w ustawie drogowej albo w ustawie o Iconkurencyi

kocielnej wiksi waciciele nie byli pocignici do wyszego wymiaru
naleytoci, jak t(i niekt(trzy z nich sami chcieli i na sejm wnosili. Ale
doskonaego na tym wiecie nie ma nic, a doljrego wynilvo nam z tych sej-

mów wiele. Gdyby tylko wymieni samo prawo o ograniczeniu lichwy.
AV caym wiecie myleli i miAYili uczeni ludzie, prawnicy, ekon(unici, e
lichwy ogranicza nie mnua i nie zda si na nic, bo podstpny wierzyciel

zawsze potrzeljujcego czowieka skusi i oszuka i)otrafi, a siebie od rj--

goru ])rawa i od kary wykrci'-. Wierzy w to cay wiat. Ziuilaz si Po-

lak jeden, pose na lwowski Sejm i do Rady pastwa, Andrzej Hydzowski,
adwokat w Krakowie (zmary w r. 1880), l<tóry dowi(td, e mona skutecznie

Ijroni si przeciw lichwie, i wni('isl w sejmie prawo ojej ograniczeniu i ka-

raniu. Za tym przykadem, danym przez sejm galicyjski, po.szed niejeden

w paii.stwie austryackiem. Uratowao si w ten sposctb wiele majtktiw od
zatraty, wiele ziemi od przejcia w obce rce, wiele rodzin od nieszczcia
i ndzy.

Prawo przeciw pijastwu mogoby posuy za drugi przykad.
^^ yjnuijemy tu za tyllco z ogciu niektóre sprawy i stosunkowo drobne. Ca-
kowity stan kraju, zamono i owiata jego bez poniwnania wiksza od
tfj, jaka bya przed laty trzydziestu, wskazuje najlei>iej, ilemy z sejnuiw,

z Wydziau krajowego, z Rad i)owiatowycii mieli korzyci.

Narzekamy na nie czsto i mi'iwimy, e duo kosztuj, a pouKigaj
niewiele; e zwa.szcza na stanie wo.ciaskim ci wielkienii wydatkami,
a nie opacaj mu si sto.sciwnym poytkiem. Zawsze to ju tak byo i b-
dzie, e ludzie skar si na to, co je.st, i ten ciar wydaje im si najdo-

tkliwszy, kti')ry ich w tej chwili gniecie. .\le wydaje si tak nieznonym
dlatego, e |)on»wnywaj go z tym .stanem lei>szym, kt<>rego jMagii i wy-
gldaj. Ale gdyliy clicieli ]ior<)wna go z tym gorszym, z kti')rego wyszli,

to przekonaliby si, e czcioUdlw jck jeszcze liraU. to dnlircgn przybyo
wicej.

Piawda jest, e j)odatki ogronuie. .Samo pa.stwo potrze)nje ich bar-

dzo wiele na wojsko i lui swoje iiuie konieczne cele. Swoje znowu dodaje
kraj, UH <lrogi, na szkoy, na szpitale, na l)udowle wodne, na tysice p(»-

trzeb. A je.sz«-ze nowe podatki powiatowe, a oprciez tych jeszcze gminne...
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Cioki) ji'.st i iKistarc/.yc tnidiio, ii susznie dy do tof;'ii, eby uly j;:dzi»;

sio da, a indzie znuiicjszyi- uic nioiia, tu sprawiedliwie [UKlatki r()zh)yc.

To wszystko prawda, ale popatrzmy na kraj nasz, jakim l)y ])1"/a'(\

laty, a jaki jest dzi. Szki') wiejskich wiele byo wtedy? a dzi jest icii

eztery tysice. Wielu hidzi we wsi czyta i pisze dzi, a wielu umiao czy-

ta przed dwudziestu laty? Czy tn nic kiir/,y(- i czy nie warto loyc na to,

eby si ludzie owiecali?

.lakie i)rzed laty niii'lisui\ dm^i? .IcdiMi wicllsi, niuniwany i;dsciniec

od Lwowa do J3ialcj i kilka niniijszycli . Iinc/.nycli ku i^imnn, a zreszt?

Pamitamy przecie w.szyscy te biota all)o piacliy, w kt(irycli mordoway
si konie, zanim przez mil kilkaua.cie w(iz do gocica dowleky. .\ jaka

w tern strata na czasie, na siacli i yciu liydlcia, na cenie te;.;-o towaru,

kt(')ry si z takim trudem odstawiao! Dzi mamy l.TGl kilometniw dnii;-

Icrajowycli przez Wydzia krajowy zbudowanych, a dri'ii;' powiatowycli

i gminnych tyle, e po caym kraju szylilco i atwo z dowozem jedzie- mo-
emy. Niema dvóix nie])rzel)ytyc!i, nienui |)rzewloki w od.stawie i straty na

cenie, niema ubytcu na siacli i zdrowiu sprzaju. Ko.sztuje to, i)rawda:

ale czy si ten Ivoszt nie wraca wiksz caego kraju zamonoci i wy-
god? Tem, e kady atwiej i za lepsz cen sprzeda to, co ma na sprze-

da, a atwiej i taniej \<.u[ co mu potrzeba, (taniej dlatego, e przywóz

tego towaru kupca samego mniej kosztowa).

A szpitale? Prawda znowu, e ci Itardzo na crajowym corocznym

Ijudecie. Ale czy nie lepiej, e kady w bliskiem miecie znajdzie szpital,

gdzie moe chorego umieci — bezpatnie jeeli ubogi — i gdzie ten chory

znajdzie opatrzenie staranne, lekarza biegego, wygod, a przez to wszystko

atwiejszy powrtit do zdrowia? A obwaowanie rzelc i inne budowle wo-

dne, któie nie mog raz na zawsze od klsk powodzi zasoni, ale kt(')re

przecie broni od nich znacznie i zmniejszaj ich nieszczliwe skutki?

A s em i n a r y a nauczycielskie czyli zalvady, w kt('>rych si ucz modzi
ludzie, jak dzieci w szkole dobrze uczy maj ? — A ochrona lasów? a

podniesiony cIkiw byda? a kasy zaliczkowe i poyczkowe, kt(>re

w kadym powiecie niemal za ma opat dostarczaj poti-zebnego kredytu

,

a od lichwiarza, od upadku i ndzy broni? A te wielkie roboty, kosztem

ki'aju przedsibrane, eliy dostarczy zarobku okoliciun dotknitym clsk
nieurodzaju, gradu lub powodzi...

^lonaby tak wylicza dugu i dugo, a polcazaloby si dowodnie ca-

demu, kto s|)rawiedliwie clice patrze i sdzi, e cho niejedno moe by
lepiej ni jest, to wszystko niemal jest lepiej, ni byo dawniej. A czyj to

s])raw i zasug, jak nie Sejnm i Rad powiatowych?

Susznie Ijdzie poda tu wdziczne cho knitkie wspomnienie o IvillvU

bodaj z tycli ludzi, którzy si w spi-awacli krajowych tego czasu najwicej

odznaczyli i zasuyli.

Wymieni tn naley naprzi'i(l ksicia Leona Sapieh, który by
pierwszym krajowym marszallciem i zo.stawa nim przez dugie lata. Po-

chodzi on z Litw y, jak cay jego nul ; nrodzi si w pierwszych latach

naszego wieku na Litwie, byl jedynym synem u rodziców i dziedzicem
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ogToinnegd inajtlai. Jako miody czowiek wstpi do sn1j\' puljicziu'j

w KnUestwie Poslciem pod IcsiL-iem Lubecldm, jardzo zdolnjm ów-

Lzesnyin iiiiiiistrem skarbu. ^Ntody Sapielia zwraca na siebie uwag
zwierzchnilca i towarzyszy niepospolit zdolnoci; powierzano mu czsto

badanie i opracowanie spraw i ]»rojekti)W najtrudniejszych i najwaniej-

szych. Gdy ])rzyszlo ])owstanif r^kn 1831, Sapieha poszed do wojska. Po
upadku powstania rzd ro-

syjski skonfiskowa wszyst-

Icie jego majtki ; sam z o-
n i dziemi uudcn do Ga-
licyi, bo inaczej byby uwi-
zionym i wywiezionym na
Syliir. Z resztek majtku,
jakie nratka dla niego oca-

li ])otrafila , naby dobra

l\rasit-zyn pod Przemylem
i osiedli si w Galicyi. Tu
i sam Ijezczynnym by uu^

chcia, i drugich do pracy

umia zachci i wi-ignc.
Jego staraniem (w wielkiej

czci) zawizao si Towa-
rzystwo rolnicze we Lwowie,
a nastpnie Towarzystwo

kredytowe ziemskie, zakad,
ktiiry daje poyczki hipote-

czne na dobra. Spraw i)oli-

tycznycii wtedy nie byo;
zaj si gospodarczemi, te-

mi, kt(')re mogy podnie
i rozwija zamono kraju.

Opntcz tych, z jionioc ony,
bardzo miosiernej i dziel-

nej, zajmowa si si)rawanu

dobroczynnoci i przyczyni

si gl(')wnie do stworzenia

we I>wowie kilku nader pirytecznych zakadiw miosiernych. Ostro-

ny, roztropny, (derpliwy, zych rzdfiw (nyczesnycli nie wyzywa, ani do

adnych nio[)ewnych, krajowi szkodliwych ro))(»t uw nah'al. Myla o tem,

co poyteczne; a po kilku latacii stara udao nm si zawiza w Wiedniu
Towarzy.stwo do budowania kolei elaznej, i otiy.yma na lu pozwolenie

rzdowe. Jeuui zawdzicza kraj gi()wn lini l<omunikacyjn, kohij lvarola

Lu(hvii<a z Krakowa do lawowa, i dwa jej rozgazienia, do ("zerniowiec

je(hio, (hMigie do 1'odwoloczysk i Jhodiiw (do granicy rosyjskiej). Kiedy

Cesarz mia niianowa('r mar.szalka krajowego dla Galicyi, wyl)ral jego, bo

nikt nie luia wicej od niego zasugi i powagi. Jako marszaek mia ksi

LKON SAIMEIIA.
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Sapielia iiioocciiicnic |ii'/,\mioty. Wielki rn/.iiiii, ilnsw iiidczi-nic, /.iKijoiiini'-

spraw i potrzcl) kraju ; i'(iy.trn|):inc i powii^^f w |in.sti,'|Mi\s;iiiiii taka, f
i u Cesarza mia zacliowaiiic i u Srjinii iil'iin>c i wpyw wicllci. 1'racowi-

to i ])ilii(i jei^t) ))yla przyi<laili'in lihi wszystkich iiiluds/.ycli i podwhui-

nycli. .lako pitu'wszy juai^szaicic, on musia /uwiza i nizpuczr t cahi

adininistracyt' krajow, kt/ir uazywauiy Wydziaicni krujowyui, i j(!iuu pod-

legenii wydziaami imwiatowciiii. /udauic liylo tcm trudniejsze, e trzei)a

byo poslui^iwac si ludmi do sluli> publicznej uieiiawyklymi. L(,'om Sa-

pieha speni je znakomicie. l'o czternastu latach urzdowania, stary i zmi-

ony, ksi Sa[)ieha zloyl lask mai'szalkowsk w roku ls7.'). l'marl

w roku 1S7S u siehie w Krasiczynie i tame jest po

ifrabia Ai^enor (iol uchowski, ti'zykrotnie

namiestnik cesarski w Calicyi, rozpocz sw('ij za-

wini od zwykej sluliy ur/.iiiiic/.ej. Stopniowd po-

stpowa coraz w>cj, a w rolcn 1S4S, w wiel^^

stosunkowo jeszcze ndodyju, zosta namiestuilcieni.

Podwadny ministi'oni musia \vykon\wa cile
ich rozkazy, a e te i)0(l('iwczas i-zadlvo l<iedy l'\ ly

z dobrem kraju zi;()dnt\ w iec i namiestnik nie liyl

w Icrajn Inbioiiyni. .\le Cesarz zna i ceni w y-

solco jei^o z(olno(- ; i kiedy po nieszczc-iac.i \\<'j-

ny wloslciej roku 18ó!), w l)ar(izo zym stanie slcar-

bu, szuka czowielca, kt(')ryby mi)f;l takim trudno-

ciom da rad, .wezwa (Touchowskiei;(i i zrobi

g'o prezydentem ministr(isv i ministrem sjjraw we-

wntrznycli. On to za rz(l(')w swoich skoni Ce-

sarza do nadania konstytucyi i uoy jej zasady

(w padziernilvu roku 18G0). Ale gdy inni czonlcowie rzdu, Nienuy, zaczli

te zasady zmienia na szkod kraj(iw koronnych i ich praw, Goluchowski po-

da si do dymisyi. Odtd przey at kilka u siebie na wsi, w Skale, zajty

domowemi i majtkowemi sprawami. W i'oku 18G5 wszed do Sejmu, wybrany

]tosem zlcilku naraz olvri-('>w. Gdy zaufanie midzy la-ajem a rzdem zaczo
wzrasta, gdy jzyk polski mia si sta urzdowym, przez co namiestnicy

Niemcy, nie znajcy tego jzyl-ca, l>yli niemoebni, Goluchowski by wslca-

zany na to stanowisko, jako ten, kt(»remn dowiadczeniem i biegoci
w rzdzenin aden z Polak(iw nie m(')gl dor<'»wna. Obj wic rzdy kraju

i sprawowa je wietnie i clilubnie. "Wszystkie dawne przeciw niemu uprze-

dzenia i niechci ustay. Ale w roku 18ti8 powstay znowu nieporozumienia

midzy nim a ministrami; ciodzio o r<ine sprawy i prawa kraju. 'Nie

mogc robi tak, jak chcia, Goluchowski znowu wzi dymisy. Szcz-

ciem nie na dugo. W Wiedniu nastpia zmiana ministeryum, po kt()rej

Cesarz znowu ptiwoa Gouchowskiego do rzdów kraju w rolcu 1871. Po-

zosta on na tern stanowisku ju do mierci, kt<'tra nastpia we Lwdwie

w r(jku 1876.

Maurycy Kraiski, waciciel d(')br w obwodzie przemyslcim, by od

pocztku sejmów zastpc marszallca w Wydziale krajowym. Doskonay

Tai-nowski. „Na-szt- Jzieje". 1 1_)

AGF.NUR GOLUCHOWSKI.
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prawniik, wyborny znawca wszystkich spraw krajow>ch, jasny i cisy

mówca, mia on prócz wieln iimycli t ogromn zalet, e umia nakaza

i dopilnowa wykonania nakazu, podwadnycli przej uczuciem obowizku

i przestrzega pilnie porzdku w urzdowycli czj-nnociach. On by wa-
ciwym organizatorem Wydziau krajowego i doskonaym nadzorc jego

prac, a do czasu kiedy starost- i ze zdrowie kazay nni sub krajow
porzi\ci. Umar w i-oku 1885.

W Wydziale Icrajo-

wym take rozpoczli

swoj sulj ])ubliczii

Kazimierz Grocliolski

i Koi-nel ICjzeczunowicz.

()l»a waciciele ziemscy,

a z nauk i wycliowania

prawnicy. Krzeczuuowicz

zna jak nil<t drugi sto-

sunlci sl<arbowe i podat-

kowe Icraju. Powici!
ini prac caego ycia

;

i wszystlcie naduycia

,

wszystlcie Ijdy athnini-

stracyi lydowej, wszyst-

kie u.sterki w szacowaiuu

grunt()w luh docliodiiw,

wszelki zly i'ozklad })o-

datk<'iw, wykazywa w mo-
wie i w ])iuue ze uiia-

lo.ci i dokadnoci nie-

zniwnan, z dowodami
niezwycionemi, z wy-
mow cit i wietn. Gro-

cholsci, w umyle roz-

wany, \\' cliarakterze sta-

teczny i prawy, mia wiel-

kie w kraju zaufanie i po-

wag, a odznaczy i za-

suy si zwaszcza w Ra-

dzie pa.stwa, jako ippczcs Kola poslipw polskich. ( >n i jedno tego Kola umia
utrzyma i roztropJiy kierunek jtolityczny nui nadawa, aod zbocze je dironi ;

i przez gosowanie ]ios('iw |iolskicli nieraz i)ast\vu w trudnycli razacli zape-

wni pomylny ol)r<'>t spraw w Radzie pastwa i |)otrzebne rodki dziaania.

Przez czas niedugi l>y ministriui dla Galicyi, ale ])rzy zmianie mini.ste-

ryum ustpi. Pmar w roku IH^^s.

Pi'zyjacielem (iroclioskiego i taki- przez |»e\\ len czas czonkiem Wy-
dziau krajowego by Seweryn Sinarzewski, czttwiek niezmiernie rozunniy,

uczony, i luijwietnicjszy mówca, jaki by dotd w naszym Sejmie; ale

H;A.\CISZKK SMOLKA.
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uinwsl doskonay do mylenia i do radzenia, do d/ialiiniii nir liyl ju v>'i-

wnie dobrze usposobiony, niedo praktyczny.

rranciszek Smolka i Floiyan Zieniialkowski (oba dotd yjcy)
byli l)ardzo ndodzi, wielk przyjani zczeni, i odbywali nauki prawne,

kiedy si wdali w czste pod(iwczas tajne zwizki, |)oszli do wizitnna,

przesiedzieli w iiiem lat kilka, wreszcie skazani byli na nnerc, ale na-

tycliniia.st przez Cesarza (Ferdynanda i)od('iwcza.s) uaskawieni. i*o wizie-

niu o subie urzdowej my-
le nie nioiili, brali si do

adwokatury. W roku 1848

wybrani do (uwzesnego par-

lamentu austryackies"), "d-

znaczyli si w nim zaraz

:

Zienuaki iwslci niezwyk
bystroci, obrotnoci i wy-

nutw, Sniidka s])okojem.

statkiem, roztropnoci

i sprawiedliwoci. Te ]nzy-

mioty tak zjednay Smolce

zaufanie i')wczesnej Izby, e
cho l)y Polakiem, wyljraa

1x0 swoim prezydentem. Oba
naleeli do tego, co si na-

zywao sti-onnictwem libe-

ralnem, a to przyczjiiiao

si bardzo do icb wzitoci
i wpywu, zwa.szcza po mia-

stach. Podczas powstania

roku 1863 Smolka owiad-
czy gono, publicznie, e
je uwaa za niebez]>ieczne

i zgubne ; Zieniialkowski po-

piera je i zno\\"ii dosta si
do wizienia. ^^' roku 1867

zaczli si ri')ni w zdaniu. Zieniialkowski poitieral usilnie w Sejmie i w K<de

polskiem w Wiedniu (iwczesne ministeiyMiu : Smolka nalea do opozycyi.

bo pragn wicej praw dla poszczególnycli krajiiw, wicej wadzy dla sej-

mów, a mniej dla Rad\- pastwa. AV pitniejszycli latacli Zieniialkowski zo-

sta ministrem dla (Talicyi i l)y nim a do roku 188!>; Smidka przez wiele lat

wybierany by zgodnie przez wszystkie stronnictwa prezydentem Izljy i)o-

sów w Radzie jiastwa i dopiero w roku 1893 z ]iowodu sdziwego

wieku godno t zoy.
Mikoaj Zyblikiewicz, syn mieszczanina ze Starego 3liasta(wSam-

borskiem), po skoczeniu nauk zosta adwokatem. Bardzo zdatny, a nade-

wszystko niezmiernie prawy i szlaclietny, rycho z\ska zaufanie i wzi-

to. Ze wszech stron powierzano mu sprawy; pracujc dalej w tjnn zawo-

r<:

w

.MIKIJAJ ZYBLlKlKWlrz.
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dzie, byby doszed \vla-()tce do znacznego majtkn. Ale kiedy si sejmy
zaczy, odda si cay sprawom ])nblicznym. .>rial wielki zapa, dzielno,
energi, mia doskona znajomo ])rawa; mia umys bystry, ktch-y sic

w kadej sprawie, w kadeni pooeniu odrazu poapa; i mia yw, go-

rc wymow, zawsze w jjogotowiu odpowied, kt()r i)rzeciwnik()\v zbija.

Te zdolnoci przy charakterze nieskazitelnie czystym i szlachetnym spra-
wiy, e stal si posem Jnliiym z najznak(miitszych i najjiotrzeljniejszycli.

Pi-zcbyl te w Wiedniu illuujc ata w T?adzie pastwa, na stray praw

SUKIEN-NICF. w KRAKOWIF.

mr/.a Wielkie;?o, oilnowioQ<^ w ^yliliki^

i intercsiiw kraju, a wictnycli walk w icii olironie stoczy tam z prze-
ciwnil<anii bez liku. 15y przez czas jaki ])rt>zeseni poselskiego Koa ])ol-

skiego. .Me niezmiei-nie > w y, popdliwy, znuy si wkocu tym zawodem,
w kt()rym wiele wyjnida cicipliwic znosi i ustpowa, i woa l)y bur-
mi.strzem w Krakowie ni posem w Wiedniu. Jako burmistrz odda si
z zapaem sprawom miasta; jego porzdek, jego zamono i wietno
byy jego marz(Miicm i celem jego stara, .lako lad swoicli rzdiiw zo.sta-

wil w Krakowie Sukiennice odljudowane i zaoone Narodowe Muzeinn.
i'o ustpieniu iu-. Ijidwika Wodzickiego z marszakostwa ol)j hisk
i dzier> I j wietnie. Celem jego tylr) powici(- ca uwag i prac kraju
spi'awom gospodarstwa i owiaty, a nmiej si zajirza^tac sprawami politycz-

nemi. < »n to za swojego marszakostwa zaoy liiiuk krajow\. a u Sejmu
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wyjfdiiii iicliwalo, luora ktiM-cj cd loku |irz\ li\ wiii- /.iic/.ijlu |i<i |iit'('t<l/,ic.siat

nowych sy.kól wicjsUicIi. Szld to t;ik s/.\hk(i, e w kninii ti/,rli;i l)ylci zwnl-

iii('' i nic tak sic spicszyi- / z;ikkiikiiiiciii szl^cW iinwycli. Im l)vlii nhiiw;!. /..

dlii fycli n()\v\-cli s/kiil nic licd/ir iIdsnc ii;iiir/\ cieli. \\'skiifi'k jiikirhs

iiiclinni/iiiiiicii

niidzN Wy-
dziaem kiiiji)-

wyiii a Naiiiic-

stiiictwcni. /iii-

yl iiiars/.alkii-

stwii w jcsii'ni

roku issi;, ;i

wkriitcc ]"itciii

imiar, na uin-

sn roku issT.

w tym samym
Krakowie,

w kt(')rym prze-

by modo.
kt(')rym p('inicj

rzdzi, i dokt(')-

i^eg-o i)rzywi-
zany by najgo-

rcej.

Adam Poto-

c]vi, dziedzic

Krzeszowic, a

oprócz tego in-

nych majtloiw
w Galicyi i jiod

izdem rosyj-

slvim, zmary
wczenie, bo

mia zaledwo

lat 50, 1)y je-

dnym z naj-

dzielniejszycli i

najszlachetniej-

szycli ludzi

w ki"ajii. AViel-

kie serce, zdolno- powiecenia si dla kraju czy dla bliniego, .cise i gor-
liwe penienie obowizku, czyy si w nim z energi i zdolnoci rzadka.
Przez te przymioty, do których jeszcze trzelja doda miao, otwarto,
stao przekona i wietn wymow, zaj (»n w Sejmie i w Padzie pa-
stwa jedno z pierwszych stanowisk. Droga, na kt()r wszed Sejm i kraj,

droga porozumienia z rzdem a wiernoci Cesarzowi, |)rzez niego wskazy-

AD.\M r.JTOCKI.
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waii bya Ja-ajowi na dugo jeszcze przed pocztliiem sejmów. Jegr) ulcadii

gównie by ten adres, w cttUym Sejm Cesarzowi owo przyrzeczenie wier-

noci sldada. Z Icillcoma przyjaci(imi, dziecymi jego przelionania
,

jalc

Henrylc Wodzicld, Franciszelc Paszlcowsici, Zyblildewicz, Dietl i inni, by
Adam Potocki rodlciem i dusz tycli w Sejmie de i dziaa, kt()re

jasn i pewn drog zmierzay do spoecznego spokoju i zgody, do pra-

wdziwego w kraju postpu. Wiellci pan z urodzenia i majtku, by nie-

]irzviacielem wycznoci i odrluioci r(')nycli warstw spoeczestwa, a tego

clicia, do tego z ca swoj energi d-
y, eljy te ]-(')ne warstwy zbliyy si
do sielie ])rzez sprawiedliwe prawa i nie-

przerwane stosunlvi. Talv on rozinnia,

na tem zasadza postp; w Icadej te
sprawie (naprzykad w gminnej, w dro-

gowej, w wielu innycli), zawsze na tem

stanowislcii .stawa, tego broni. Nie zaw-

sze ze slcutlciem niestety, l)o nie wszyscy

mieli pojcie tak bystre, wole tak szla-

chetn jac on. Prac dla kraju cae \-
cie zajty, nn'igby by atwo doj do

najwyszych urzdcjw, ale jemu i naj-

niszy by dol)ry, jeeli widzia, e na

nim poytecznym by zdoa. Pod koniei!

ycia got<'iw l)y ]n-zyj ol)owizki de-

h'gata l^ady miejskiej kral<owskiej do

Hady szlcohiej Icrajowej, i si)rawom wy-

ciu iwania si odda, Idedy i)rzysza ci-
]va choroba, a w kocu mier (w roku

1S72), kt(>r susznie uwaa mona za

w ielkie dla Icraju nieszczcie.

Jego syn Artur, kiedy donis (w wiele

lat po .mierci ojca), w.stpi do Sejnui,

i w nim ])iknie w ojcowskie lady wst-

powa. ( »n to, pil ))ankru(twie Banku wociaskiego, wasn Icieszeni i ki'e-

dytem i gnw swoj tyle poradzi, e kilkanacit? tysicy zaduonych gospo-

(hir.stw wociaskich uratowa od przymusowej sprzeday przez licytacy. On
te w wielkiej czci ])rzyczyni si do wykupiia propinacyi, przez kt(>re kra-

jr)wi przyby znaczny dochiid, a (hiwnym wa.cicielom dostii si znaczny ka-

pita. Nieszczcie cliciao, e zeszed z tego wiata jeszcze wczeniej ni oj-

ciec, Ijo nie mia nawet lat czterdziestu (IfSSK)).

Alfred l^otocki, .stryjeczny brat Adama, ordynat na I..acucie, nie mia
w .sobie tej miaoci i rzntko.ci co tamten, ale mia rozwano, cierpli-

WO., dowhidczenie, zimn krew, si)ok('ij i wyrozumiao w dbejciu

z ludmi. W przekonaniacli swoich byl bardzo stay; prawdziwy i godzien

zaufania, jak nialu kto midzy ludmi. .Mia te t ufno., wiar i powag
powszcciin w kraju, a wielka take w Wiedniu, zwaszcza u samego Ce-

ALFRED POTOCKI.
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sjir/.a. Kiedy jio /wdlaniii Wildy piinstwii w lokii IsilT clind/ilo n tu, i^liy

jediic^o Polaka wprowad/ir do r/.dii, luiaiiowal i;-o ('csai/ iiiiiiisfi'iMii i'o|-

iiirtwa. P(')iiicj, w cliwili wielkich w Kadzie pastwa spoiiiw i /,atariii'>\\

,

liczc lui UHiiarkowaiiie i .sp(ik('>j Alfreda l*ot()ckiei;o, zi'oliil ,n<i pn^zyden-

teiu iniiiistn'iw' czyli ])o.stawi i;() iia czele swe^ci rzjulii. Kiedy ksiaij Li-oii

Sapieliii zloyl lask, Potocki zosta ]»o nim iiiarszalkieiii ki-ajowyiu, a w idk

Itóniej, po mierci lir. Goliicliowskiei^o, iiamiestiiikieiii. W roku 1HS3, czu-

jc si chorym, jiodal si do dyinisyi. ninarl w roku IHH\). i'rzekoiiaia mia
te same co jei^o lirat sti'vjecziiy Adam,
i tak samo jak tamten, czy denie do

|>rawdziw'ei;(), rozumnego postpu ze ci-

sem ]irzestrzeganieiii porzdku i z rzetel-

n wieriioi'i dla Cesarza i pastwa.
(Isoljii wznuank susznie jest po-

wici J('izefowi Baumowi. Waciciel
Ko])yt(')wki (w powiecie wadowickim),

za modu wojskowy, |)()niej j;'osiiodarz,

cieszy si on szczei;(ihiem zaufaniem

i j)rzycliylnoci ludu wiejskieg-o. Poso-

wie wociascy czsto podejrzywali in-

nych: Baumowi wierzyli zawsze. Podolj-

iie zaufanie i powag mia on u wszyst-

kich powszeclmie. W Radzie pastw-a liyl

Wiceprezesem Koa polskiego. Uiiiarl

w roku 1883.

Hraljia Wadysaw Badeiii, ojciec

dzisiejszeo-o Namietiiika, stal jirzez du-
bie lata na czele departamentu drogowe-

go w Wydziale krajowym. Jemu i;()wnie

zawdzicza kraj te doslconale i liczne

rodki komunikacyi, jakie dzi ma. On
uoy cay plan budowy dr(')g- ki-ajowych ;

oznaczy, w jakiem nastpstwie jedne po

drugich maj Ijy ljudi>wane, on wreszcie prowadzi te roboty i dozorowa

je, a zrobi to w czasie i kosztem stosuncowo maym. Cay [tlan dr()g wy-

konany by w zupenoci za jego ycia. Jak przez to odda krajowi usug,
jak dopom('igl mu do wilcszej zamonoci, to atwiej zrozumie ni ol)li-

czy. Odznacza si prócz tego niepospolit energi, praktyczno.ci, umy-

sem bardzo jasnym, sdem trafnym, i doskonal, jdrn, pen treci wy-

mow. Umar w rocu 1888.

Józef Dietl, z niemieckich rodziców w Galicy i urodzony, by z zawodu

lekarzem. Jako lekarz by tale niezmiernie zd(dny, e mmistwu ludzi zacho-

wa zdrowie i ycie, a sam nauk lekarsk w niejednem naprzikl posmi.
Za modu uczy si i mieszlca w Wiedniu, gdzie go te uniwersytet chcia

zatrzyma jako profesora jednej z nauk medycznycli. Ale on wola wnici

do kraju. Osiad w Krakowie i leczy, a jako profesor wylcsztalcil Ijardzo

JOZRF DIETL.
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wielu (lobncb, zdolnych lekarzy. Jako Rektor ki-akowskiego Uniwersytetu

ujmowa si dzielnie i mdrze za jego prawami, i przyczyni si znacznie

do tego, e jzyk polski by ]>i-zywr(')cony jalco wykadowy (w miejsce ne-
miec]viego, któr>' by dawniej). ^V Sejmie zajmowa si gównie spraw
szk(') i icli ])oprawy. W kocu zosta burmistrzem miasta Kralcowa i za-

rzdza niem znalcomicie. Zoy urzd z powodu wieku i zego zdrowia,

umar w rolcu 1878.

Kiedy si za wspomniao
o ty cli, lvtórym zawdziczamy
g(')wnie lepszy stan szk() i ca-

icli organ izacy, to naley
si wymieni tych, Ictiirym

l<raj dzieo to g()wnie zawdzi-
cza. Dietl ma w tern znaczn
cze zasugi, ale opr<)cz niego

l)>li inni, kt(')rzy nieuuiiej od

niciio na tem jtolu zdziaali,

a inaciiwali na niem duej.
Takim byl Kiizebiusz Czer-

kawski (dotd yjcy), nie-

L;dy Inspektor szkiU rednich,

póniej protes(U" ilozofii wl^ni-

wersytecie lwowskim. Z yj-
cych Polakt')w z jtewnocinaj-
lejiszy znawca urzdze szkol-

nych w caej Europie, a przez

whisne dowiadczenie dosko-

nae ol)eznauy ze stanem szkól

w na.szym kniju i ich potrze-

lianu, byl tym w Sejmie, który

na ukad luiszych ustaw szkol-

nych wpywa najwicej. Obok
niego Zygmunt Sawczyski,
niegdy jtrofesor ginmazyalny,

piiniej dyrektor seminaryum nauczycielskiego we Lwowie i prezes Stowa-
izyszenhi nauczycieli szktil ni.szych (zmary w roku ]8!)3). Ten oprtuz in-

nych swoicli zalet mia rzadlci dar wymowy. W sejmowej kounsyi dla spraw
.szkolnych, ktiua te ])rawa przygotowa hi, przewodniczcym by |)rzez wszyst-

kie lata dotil yjcy .bizef .Majer, prezes Akademii Umiejtnoci w Krako-
wie, niegdy jtrotesor miiwcisytetu, a do czasu, kiedy si z powodu piinego
wieku ze s)>raw piilili(/.ii\ rli wycofa. Staym za czonkiem teje konusyi,

jednym z najgorliwszy* li i iiajrozumniejszycli, by slawjiy liLstoryk Jitzef

Szujski, profesor Uniwersytetu krakowskiego, zmary w roku 1883.

Temu naley si killca shiw ws|>omnienia, bo byl jeden z najlepszych

i najroziimnicj.szycli ludzi jakicli Polska wydaa w tych czasach. Urodzi
si w Tiiiuowie w mkii 1.^.'}.'). Tczyl si najwicej w Krakowie. Za iiiodii

l)K JOZKK .MAJ KR.
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oddawa si gl()\viun p(i(>/,yi; inyhil, f to jci^D waciwa zdolno i powo-
laiue. Ale ju wtedy z wielkim zapaem i z wieli< praca stara si(^' zrozu-

mie, z jakich powod('pw dawna INdska upadla, i jakim sposobem ody
moe. eby sit^ tei;'o dowiedzie, uczy si(^> jej liistoryi. Po kilku latach zacz
t liistory pisa. Pu roku 18G3, kiedy zmiarkowa jak klsk nai'o(hi

stao si ówczesne powstanie, w wielkiej boleci serca rozmyla nad przy-

czynami tych wielkich nieszcz, i doszed, e te same wady, ktiue dawn
Polsic zi^ubily, dzisiejszej nie da-

j si podwign: mianowicie

g'boko zakorzeniony zwyczaj

nierzdu, nieufno i zazdro
ludzi i stan<'iw wzgldem siebie.

Jak za dawnych czas(')w, kady
szlachcic mniema, e ma prawo
swoj wol caemu narodowi na-

i-zuca, i swoim jednym gosem
(Liberum ^'eto) zrywa jt^go sej-

my, tak dzi jeden lub kilku my-
li, e ma prawo stanowi o lo-

sach ojczyzny, zawiza spisek,

i podnosi powstania. A skutki

jednego jak drugiegii r>wnie nie-

szczliwe. To Szujski i)i.sal, a

przez to narazi si tym, kt(')rzy

w tajne spiski wierz, i ogoszony

by przez nidi i)rawie za zdrajc

ojczyzny. Ale znaleli si i tacy,

którym oczy otworzy, ktcuycli

przekona, e nie mona by na-

rodem hez rzdn, bez wadzy, bez

rozumnego kierowania swoimi lo-

sami, bez pracy i bez owiaty.

Sta si te przez te swoje pi-

sma jednym z ludzi najl^anlziej powaanych w kraju. Przez swoje dziea

historyczne znowu odznaczy si tak, e kiedy w roku 18G9 Cesarz utwo-

rzy przy Uniwersytecie krakowskim katedr historyi polskiej, Szujskiego

powoano na profesora, jako najgodniejszego z wszystkicli yjcych hi-

storyk('iw polskich. Przez swoje wykady, i przez historyczne ksiki,
wy^sztaci wielu modszych na zdolnych i tgich liistoryk()W, a zwasz-

cza tak rozjani historye polsk, nasze dawne stosunki, powody naszych

politycznych bld('>w i nieszcz, e od niego i przez niego pocza si u

nas lepsza znajonm i przeszoci i teraniejszoci naszej, lepsze pojcie

dróg, na ktih-ych do lepszej przyszoci dy moemy. W roku 1873 przy

zaoeniu Akademii Umiejtnoci w Krakowie, w\brany jej sekretarzem,

odda si ca dusz jej zadaniu, to jest rozwijaniu wszystkich gazi
nank w Polsce, eljy ile monoci stany na ró\\^li z naukami w innyci

Tarnowski- „Nasze dzieje". 20

DR JOZEF SZUJSKI.



1J4 —

owieconych krajach. W Sejmie galicyjskim zasiada! od roku 1868; zaj-

mowa si w nim g(5wnie sprawami szkolnemi. Lepszy stan naszych szkiU

na wszystkich ich stopniacli, przypisa mona w znacznej mierze jego m-
drjTii, rozsdnym pomysom. W sprawacli og('ilniejszycli, politycznycli, oI>

stawal zawsze za dotrzymaniem wiernoci cesarzowi, za wewntrznym adem,
za poskromieniem wszellcicli wiclirze i nieporzdków — w szczegiUnoci

za poihiiesieniem stanu wociaskiego przez dobr organizacy« gmin i po-

wiat()W. Katolilv najszczerszy i najgorliwszy, kad zawsze wierno Kocio-

owi na pierwszem miejscu midzy oljowizcami narodu i miefz\- warun-

kami jego przyszoci. Niezmordowany w tycli rozlicznycli pracach, nie

poi-zuci przecie ulubionyci wierszy, i pisa je przez cae ycie, niljy dla

wytchnienia i wypoczynku. Najwicej napisa di-a-

mat('iw (sztuk do teatru); wszy.stkie s z histoiyi

jiolskiej
,
prawie w-szystliie sujutne, Ijo maj za

tre róne nasze nieszczcia i bdy, ale s
w nidi rzeczy Ijardzo pilcne i mdi"e, tak jalc

i w nniiejszycli jego wierszacli. Ta praca nad siy,

a zwaszcza ta drczca troslca o przyszo naro-

(hi, strawiy Szujskiego tak, e umar ju w -17 la-

tach w Krakowie 7-go lutego 1883 i-olcu.

AV jego ])okoleniu nie byo cliybn. nikogo,

ktoby wicej od niego ojczyzn Icoclial, i gorcej,

mdrzej caem swojem yciem jej suy.
Wszystkicli, kt<)rzy si w Sejmie odznaczyli

i dol)rze zasuyli, wymienia nit>podobna. yj-
cych prawie wszystkicli pomijamy z umysu, t'l)y

jiocliwala nie wydaa si podcldebstwem. Jednego

wszake — clio yjcego — wspomnie tu musimy, l)o si wsawi nietylko

w nasz_\ Ul Sejmie, ale w' caem pastwie i po za granicami jiastwa. Julian

Dunajewski by profesorem ekonomii [)olitycznej w Uniwersytecie knilco-

wslcim, j)oslem na Sejm i do Rady pastwa. W Sejmie da si pozna jalvO

zdolno pierwszego rzdu; dla Galicyi pragn, opr(')CZ wielu innycli napraw,

uproszczenia administracyi, tak rzdowej i autonomicznej, a przez to uprosz-

czenie szyljszej, taszej i sprystszej w nicli czynnoci. Uoy cay plan po

temu, ale ten i>rzyjtym i wykonanym nie by. W ^\'iediiiu okaza tak zna-

jcmio spraw aibMinistracyjnycli, politycznych i skarbowych, e uwaany by
powszechnie za jednego z najdzielniejszych ludzi w jia.stwie. To te, kiedy

(w roku 1870) utworzyo si nowe .Ministeryum hrabi Taaffego, Uunaji'wski

niebawem (w roku 1880) powoany by na najwysz i najtrudniejsz jtosad

.Ministra skarbu. Sdzono, e. jeeli kto ])otrali doprowadzi'' do jiorzdku skarl)

austryacki, zawikany, zaduony, i coraz gorzej podupadajcy, to on. .lako

nie zawiedziono si. PomiuK* silnego i cigego ojoru w Radzie pastwa
(gdzie Niemcy nieclitnie widzieli J'olaka na czele sjiraw tak wanych),
liondmo nieprzewidzianych a cigle wzia.stajcych wydatk('»w (na wojsko,

jia urzdzeie pizylczonych krajów lionii i Hercegowiny), Dunajewski
zdoa pil kilku latach równowag w budecie j)astwa przywnici; sprawi!

IHt JULIA.N DL'XAJKWSKr.
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to, e wydatki nie byy ju wiksze od dochodów. Nie mogo si to odljy

co prawda bez podwyszenia podatków, ale to nieuniknione podwyszenie

byo dla wielu i znieniem podatku. Zrobiono bowiem sprawiedliwy rozkad

podatlv<')W (naprzykad gruntowego), a przez to niekt()rym wypado paci
wicej, ale innym o tyle si ulyo. Krajowi, w wydatkach na jego potrzel)y

(szkoy, drogi, budowle wodne, uniwersytety) pomaga jak m()g najliojniej.

Dolvonal wykupna propinacyi, a przygotowa ukad o spat Indemnizacyi.

Wy.stpi z rzdu w roku 1891, bo jtrzewidywa, e ugoda z Czecliami, ktiu-

rzd chcia zawi-ze, na tycli warunkacli i w tym czasie nie da si dopro-

wadzi do skutku, i zamiast poytku, przyniesie pastwu trudnoci i szlcody.

Od swojej dymis\i byy Minister mieszka w Krakowie i zasiada zawsze

w Sejmie la-ajowym.

Za dugo byoby opowiada po szczególe wszystkie zdarzenia i Icoleje,

jakie kraj przez ten czas przechodzi. Poprzestaniemy na zapisaniu kilku

szczliwych nabytków, Ictóre kraj zaw^dzicza asce Cesarza, a które jak

jemu wycliodziy na dobre i jego narodowy byt przy Austryi utrwalay,

tak nawzajem rozwijay i wzmacniay jego wierno dla pastwa, wdzicz-

no i przywizanie dla Cesarza.

I tak, w roku 1869 utworzy Cesarz w Uniwersytecie krakowskim

(kilca lat póniej w Iwowslcim) osobn katedr historyi polskiej, jakiej

przedtem nigdy nie byo. W rolvU 1873 zaoy w Krakowie Alcademi

Umiejtnoci. Jest to grono uczonych, przeznaczime nie do uczenia modych,

ale do wasnej naukowej pracy ludzi ju dojrzaych, i uwaanycli za naj-

tszycli w swoim naukowym zawodzie. Akademie takie maj wielkie zna-

czenie dla owiaty i naulc; staraj si te o nie, zakadaj i otaczaj ti-o-

sldiwie opiek, wszystlvie wielkie pastwa w Europie. U nas talciej nie

byo. Stworzy j Cesarz (raczej ze skronmiejszego i uljoszego Towarzystwa

naukowego przeistoczy), zaopatrzy znacznym funduszem z wasnego daru

i odda j pod opiek swego brata, Arcyksicia Karola Ludwika, jako

jirotektora. Pierwszym prezesem tej Akademii l)y Jcizef ]Majer, jnerwszym

sekretarzem Józef Szujski. Od dwudziestu lat swego Istnienia dokonaa ona

jtrac wielu, które i stan nauki w Polsce i saw jej w wiecie podniosy.

IJyecezya krakowska, wslcutek wielu zaj, kt()re opowiada byoby
za dugo, rzdzona bya nie przez biskup()w, ale przez adnunistratorów od

lat l)lisko piciudziesit. Stolica biskupia bya nieobsadzona od mierci

Biskupa Sk<')rkowslciego. Rzecz prosta, e w dyecezyi pozljawionej Pasterza

dudi religijny i Icarno musi si .sto[)iuowo rozprzga. Cesarz z\\i-()ci

uwag na ten smutny stan rzeczy. Dyecezya krakowska dawniej obejmo-

waa cz Kr(')lestwa Polskiego, a po Kielce. Teraz rzd rosyjski pozwala
na to duej nie clicia. Trzeba byo wykona rozgraiiiczenie dyecezyi

i otrzyma pozwolenie z llzyuui. Gdj' to byo skoczone, Cesarz przystpi!

do obsadzenia Stolicy Biskupiej w Krakowie. Zasiad na niej X. Albin

l)iinaji'wski, niegdy (za Arcybiskujia Feliskiego) regens Seminaryum
w Warszawie, ])('iniei (ztamtd wychilony) wikaryusz w lludawie i>od Kra-

kowi;iu, w kocu kajudan przy klasztorzi! Panien Wizytek. W kilka lat

piiniej Ce.sarz, paiuitiiy dawnych jiraw tego Biskupstwa i szanujcy dawne.
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])olskie wspomnienia, przywróci Biskupom krakowskim tytnl ksia^cy,

ktth-ego /a polslcicli czas()W uywali. Ojciec w. Leon XIII wyni(')sl Ksicia

Biskupa Dunaiewskieft-o do najwyszej goilnoci kardynalskiej (w r. 1889).

W sprawach kocielnych zashi2,iije na pami utworzenie nowej dyo-

cezvi obrzdku greckiego. Archidyece^zya lwowska bya tak wielka, e
.Metropolita nie m()g adn miar podoa wszystkim potrzebom i czyniKi-

ciom. Cz.sty objazd ])aratii mianowicie liyl wprost niemoliwym. Za zgt)-

dnem tedy postanowieniem Papiea, Cesarza i .\rc\biskupa Sembratowicza,

oddzielono od dyecezyi lwowskiej du cz wschodni i zrobiono z niej

f)Sobn dyecezy Stanisawowsk. Pierwszym Biskupem tej dyecezyi by
X. Pele.sz, a gdy ten przeniós si na Biskupstwo przemyskie, nastpi ]>o

nim X. Biskup Kuilowski.

AV roku 1880 odby Cesarz Franciszek J(>zef podró po Galicyi. Przy-

jeda nie na przegld wojsk, ale dla przyii-zenia si krajowi i jego sto-

sunkom. Przejecha go w caej dugoci, od Owichnia i Krakowa a do

Koomyi, a caa ta droga wygldaa jak wielki pochód tryumfahiy. Na
wszystkich stacyach kolei witaa Cesarza ludno tumnie zgromadzona;

nawet wzdu drogi caej z1;)iegali si ludzie i gonemi wiwatami, podrzu-

caniem czapek w g<)r, chcieli okaza swoj rado. W Krakowie, gdzie

Cesarz zabawi trzy dni, szczególnie piknie uday si widowislva, urz-

dzone przez lud wiejski. Raz na Boniach, gdy Cesarz przeglda wojsko,

a przy powozie jego jechao trzystu Krakowiak('iw na dobrych koniach

i wpikn(>m, witecznem idjraniu. Cesarz nie m<)g si napatrze i nachwali

zgrabnoci i dziarskiej miny tych jedcó)W. Wieczorem znowu odbyo si

wesele wiejskie dw(')ch par. Slulj odby si w kociele 00. Karmelit(')W na

Piasku; wesele za Tistawilo si na placu Franciszkaskim dopiero okoo

godz. 7 wieczór, poczem po za wyruszajcem Okrnem powoli posuwao

si w ulico Grodzk, zkd za danym znakiem, wolnym wyruszyo kusem.

Objecliao naokoo rynek przy towarzyszeniu nmzyki na wozach, piewajc,

oraz j)rzy pi'zejedzie, uchylajc czapki przed Najj. Panem, wydajc okrzyki:

„niech yje," poczem wozy pastwa modych zatrzymay si ])rzed Bara-

nami, a ]iastwo modzi starym zwyczajem otiarowali Najj. Panu „Korowaj".

Cesarz przypatrywa si z balkonu, a gdy ]irzej(>chali, i)oszed do Sukien-

nic, gdzie miao ))y przyjcie i tace. Tak nui si to podobao, e zapomnia

nawet wzi paszcza, tylko pobieg, jak sta, w nininlurze. W Sukiennicach

wesele pj-zed.stawiao si Cesarzowi, ofiarowao uiu chleb i S(')l; ])otom za-

czy si tace, którym Ce.sarz dugo si jirzypatrywal. W Koomyi znowu

[•okazywao si tak wesele huculskie w swoich ciekawycli strojacli ;
poko-

niwszy si Cesarzowi, ])ojcchalo do cerkwi na sluli.

Kiedy w roku 1883 Alfred Potocki ustpi z Naiuicstuictwa. miejsce

jego zajal Fili|i Zaleski, przedtem wiceprezydent Nauiiestuictwa. Ten w i'oku

188!t zosta niini.strem dla (ialicyi i przeni('isl si do Wieihua, a ^namiest-

nikiem zosta lu'. Kazimierz IJadeni, kt<'iry do dzi (hiia krajem rzdzi i daj

Boe, el)y nim rzdzi jak uajduej, bo nie i;itwo zuale drugiego, kti'»-

ryby mu liyl nwny roznmeui. dzielnoci, uiezmoniowjina praca_ i r/.etehi,

gorc niio.ci kraju.
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Na S7,c'zt'ii'(ilii ii\viii;"0 zasliiiiMijt' iii>s|in(lzii'\v;niy ])osto|) sztuki inalar-

skifj w Pdlsfi' w tym okresie czasu. Za dawiiycli czasiAy luao ona l)yla

uprawiana, tak o nic byo ani jcdnciio malarza Wolaka, kt(irylty mia
wielka saw w wiecie. Okoo |(olo\v\ uaszeun wi<'ku zac/.eli uiloii/.i Indzie

CES.4RZ FRA^•CISZEK JOZEF I.

garn si do tej sztuki, niekt()rzy z wielkiem j^owodzeniem i chlub. Tak
naprzykad (zmary w i-oku l.s94r) Henryk Eodakowski. yjcy Juliusz Kos-

sak, zmary Suchodolski, Simler, Leon Kapliski, Kotsis, Gryiilewski i inni.

Ale po r. 18i)3 dopiero do.sza ta sztuka do wielkiego rozkwitu. Odznaczy

si w niej wiellc zdolnoci, a szczególnie rzewnem uczuciem, mlod\' Artur
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Grottger. Ten mao malowa farbami na ])l()tnie; najwicej rysowa kred-

kami na pajjierze. Ale te jego rysunki wystai-ez na to, eby nm zapewni
saw na zawsze. Kiedy w roku 1861 paday strzay i trupy na nlieacli

Warszawy, mody Grottger, wzruszony do gbi serca temi wypadlcami,

zacz rysowa niel-ctiire icli cliwile. To by pierwszy zbi(')r jego rysnnlców,

nazwa go „Warszawa". Potem, podczas powstania 18G3 nlcaza si zbi()r

drugi, nazwany „Polska", a w nim sti-asznie snuitne obrazlci. Na jednym

rodzina cala odbiera list z wiailomoci o mierci ojca czy brata; na inuym
nki'ywaj powstaca, ciedy do drzwi

dol)ijaj si rosyjscy onierze; na
innym jeszcze w domu zu[)ionym,

zniszczonym, ley na pododze za-

bita niewiasta, a dwoje maycli
dzieci przysuwa si do niej, nie ro-

zumiejc co si z matlc stao.

Trzeci zbi(>r, najpilcniejszy, nazy-

wa si „liitwa". Na pierwszym
obrazku lenik, gotowy flo wyjcia,

uzbrojony, usn siedzcy, a do olani

Icto pulca ; znale, e czas wycbodzi.

Na tirugim ten sanr przysiga pod

cli(U'ag\vi. Na ostatnim obrazku

ona w sybirskich kajdanacb. Do-
wiedzieli si, e m by w ])ow.sta-

niu, wpadli, cliat zburzyli, dziecko

musiao umrze w drodze: teraz ona

sama na wiecie, w tych kopalniach,

jak w grobie za ycia. Na pociech
idcaziije jej si w jasnoci JSlatka

Boska Ostrobramska.

Imiy znowu rysunek Grottgera,

odnoszcy si do tych sauiych czasitw i nieszcz, to „PocIkkI na Sy-

bir" '). Szereg sl<aziniych, pod noc, iia nieystej ])u,styni, obdarci, zmarz-

znici, jedni ju sil nic maja i widocznie ])adn niedugo na drodze,

inni wytrzynnij wszystko mnie, z wiar w ioga, z za|ionnnenieui o

soliie. .. Wiele jest tych lysunkciw Grottgera, a tak s ulubione i roz])o-

wszecliTiione przez fotografie, e jt; atwo s|iotka('" i jMiznai- mona. Szcze-

g()lny dar inia Grottger do lysowania dzieci, a zwaszcza dzieci wiej-

skich, ('hlojuzyk i)iewajcy jia organach, drugi shichaja_cy ojiowiada
inlodeg(» j)()wstaca z drewnian nog, to liczne rzeczy, godne byc w ka-
dym doimi , lak jak i jego „Matka ^oska iolesna". On sam zaraz jako ]io

nkoczeniii tego „l'och(tdu", rozchorowa si na |)iersi i umar w roku 18(')7.

Ale ze wszystkich polskich nuilarzy najwikszym, najsawniejszym,
byl .laii .Matejko. ITrodzi si w Krakowie, w roku 1838. Ojciec jego by

^f"

JAN MATEJKO.

'j Obniz ten olmrz ii;i sti-. I-.'|.
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niezamonym nauczycielem muzjlci, matka odumara go maem dzieckiem.

Chodzi do szkoy jak wszyscy dilopcy, ale ju w szkole marzy i wyobraa
sobie, jaki to m()g tam Ijy ten jego rodzinny Krak()W za dawnycli czas(')w,

jak mogli wyglda ci co w nim yli : knilowie, bohaterowie, i wici. Ch
i zdolno do malarstwa objawia si wczenie ; uczy si tej sztuki w^ Kra-

kowie, póniej w Wiedniu i w ^lonachium, a ju jako ndodzieniec odzna-

cza si szczególn cnot, pobonoci, ufnem poddawaniem si woli Boej.

Ludzie widzieli w nim zdolno, ale nie domylali si jeszcze, jaka ona bya

POSE TADEUSZ REYTAN NA SEJMIE W WARSZAWIE W R. 1773.

wielka. Naraz w roku 18G4, dal ]\Iatejko na wystaw sw(\i pierw.szy wielki

obraz „Kazanie Skaigi". AYymulowa go w tej chwili, kiedy juzepowiada

upadek Polski, jotjli si nie u])amita i nie i)oprawi. Suchaczy koht niego

duo, a na kadej twai-zy, od ki<'ila Zygnniuta III ])oczawszy, wida jakie

wraenie ta groba robi: strachu i aoci na jednych, skruch} na drugich,

gniewu na innych. Po tym obrazie ju .Matejko byl uziu^ny za wielkiego

malarza w caym wiecie. Nabra przez to i ufnoci w siebie, i i)ostanowi

w swoich obrazach malowa ])o kolei ntiie wane chwile ])olskiej historyi.

Po „Skardze" nastpi „ileytan", niby straszne sjienienie tamtych prze|)o-

wiedni. Sejm, pod grolni ro.syjskich bagnet()W, jioddaje si pierwszeuui

lozbiorowi Polski, a jeden jiose Peytan broni, nie pozwala, woa: „zabijcie

mnie pierwej, ale piikini yw nie ])ozwol". Ten obraz naby Cesarz Fran-
ciszek J<)Z'" i |toniiecil go w Muzeum wiedeskiem. P(» tym smutku i wsty-

dzie, jak eby ciicia jtocie.szy i podnie na duchu, malowa Mattvjko szcz-
liwe, chwah-buf zdarzenia: Batorego pod Pskowem, jak moskiewscy po-
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socie prosz 2,0 o pok()j, ^Zwycistwo porl Grunwaldem"; ksicia Pruskiego,

jak Zygmuntowi Staremu skada hod na rynku krakowskim i przysiga

na wierno.
Ten obraz, kiedy Cesarz w roku 1880 1)y w lvrak()\\ie i na ]:><'.l (.l.ie-

cywa restaurowa zamek królewsld na Wawelu, ^Matejko darowa krajowi

do tego zam-

ie, na inwen-

tarsk zamku
wasno. Dar
wspaniay,

knUewski, bo

ten oljraz ly-
by m()g si
sprzeda za ja-

Ide sto tysi-

c.\', gdyby kto

by do 1)0-

gatym , Ijy ty-

le za oljrazy

wydawa. A
Matejko boga-

tym nie Ijy

;

tyle mia, ile

soljie pdzlem
zarolji, a o-
n i dzieci u-

trzymywa
uiusial.

Wtedy n')ni

ol)ywatele zt-

Ijrali midzy
.soljsumdo
znaczn, i za

ten darowany
„Hod Pruski"

zani(nvili u

Matejki nowy
obraz do Mu-
zeutn Narodowego w Krakowie. Mia on wyobraa Sol)ieslciego i>od Wie-

dniem. .Jako, nadwcjclisetnroczjdc odsieczy Wiednia, na 1-' wrzenia rolcu

1883, obraz by gotów. Wszyscy myleli, e bdzie zaraz oddany do .Muzeum:

ale .Matejko mia myl inn i dziwnie jiikn. Powiedzia, e jak przed

dwu.stu laty król Jan posa Paj)ieowi z samego pola bitwy zdobyt wielk

cliorgiew Mahometa, tak tt-raz naley si, eby na jjamitk t»!go zwyci-

ztwa nankl polski zoy jalci dar Ojcu w. On wic na to ten swi)j o))raz

przeznacza, eiy l)y Pai)ieitwi od Polak('>w oddany, i tani w Pzymii' ich

i.ld.iji- list ks. Oiia

KHDl, JAN III

Deiihofowi, culiiii zawli
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(l\\('icli wldsciiin, INiliik i Uiisiii) i n;i hshImicj iirnc/.ystrj iiiidyciicyi oildal

Ojcu s\v. nl)i-iiz, j;d\u (hir Tulski i |i;iiiii;ifk(' y.w yciiy.twii |ii>d Wicdiiiciii.

• •Iiniz iiniifscil l';i|iic w \\';ityk;iiiit', w sl;i\\ iiyiii swoim /.liiurc iiiiilowidid,

;i !)(/, /.iirii/.ii-

miidiici mii-

iia. |)(i\vi(,'-

d/.ie, e jest

pit^kniojszy od

wszystkich in-

nych \VS[l'il-

c/.fsnych, pu-

sr('i(] ktiirych

wisi. Lenn

Xl II tak

\vd7.it,'c/,nii'

|)rzyjl ten dar

i tak oceni

pikn myl,
która (hu" spfi-

wodowaa, e
w jednej z sal

Watykanu ka-

za wymalo-
wa na cianie

to oddawanie

1 1( il.skiej pa-

mitki. Wida
tam Ojca \v.

na tronie,

przednim tych

kilku Pola-

lv('iw, a w gllji

ohraz ]\ [atej ki.

W ten s]ios('ib

pami teyo u-

czynlvu ]»rze-

cliowa si na zawsze, a przynajmniej na dugo.

Zamiast Sobieskiego za, kt()ry mia by za skadlcowe fundusze na-

byty i w j\[uzeum Narodowem w Krakowie pomieszczony, wymalowa Ma-
tejko na ten cel inny obraz, „Kociuszlc pod Racawicami". Wystawi na

nim t ciwil, kiedy ochotnicy z krakowskiego ludu, uderzywszy z cosami

na rosyjsk batery, rozbili j, i zdobyt armat przyprowadzaj do Naczel-

nika. Obraz jest wspauiay, a najpikniejszy na nim Bartosz Gowacki,
stojcy z.rk na armacie opart.
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Po Kociuszce malowa ^latejko ju tylko jeden wielki obraz. Przed-

stawia on „Dziewic Orleask", Joann, d'Arc, jak po zwycieztwie nad

Aniilikanii prowadzi modes'o króla francuskiego na koronacja do kocioa
katedralnego w Reinis, a sama ma widzenie witych, kt()re jej l)lisk mier
zapowiada.

Ale cho wielkich obrazów nie robi, nie ]n-zestal .Matejloi pracowa
dalej. Mia on w sobie niesyelian potrzeb i popd tworzenia, a coraz

nowe pomysy rodziy si w jego gowie, i zaraz musia}' wykonywa si
na pótnie. Na szczegitln pami zasuguj rysunlci Icnilów polslcici, Ictóre

zrolji dla jednego przedsibiorcy Niemca, do ksici, Ictór tanrten w nie-

mieckim i w polslcim jzylcu wyda.
Tyle ju zroljil, el^y liistory Polski pdzlem na ])(')tnie uwieczni

w ludzciej ]amici, a jeszcze nie byo mu dosy! Widzia w niej wiele

jeszcze innycli cliwil wanyc^li i pikn\'cli, ale eby wszystlcie wymalowa,
musiajy by cliylja y parset lat. Wic kiedy nie starczyo czasu na

wielkie i starannie wykoczone oljrazy, robi przynajnmiej nndejsze i szyblco

malowane szlcice z dziejów „Cywilizacyi polslciej". Jest icli Icillcanacie,

a cio to poljiene szkice tyllco, wielk maj warto jalco dziea sztuki.

Pierwszem w tym zliorze jest „Wprowadzenie clirzecijastwa" przez j\Iie-

czysawa, potem pierwszy synoil Bisl<u])('>w w czycy, potem ])ogrzel) lleu-

rylca Pitbonego, p(jlegego pod Ligiuc w bitwie z Tatarami, Kaziuuerz

Wielki zakadajcy catedr we Lwowie, Ch]'ze.st IJtwy z Jadwig i Ja-

gie, li^lelccya Henryka Walezyusza, i wiele innycli. Ostatnim jest Stani-

saw August Poniatowslii, wygodnie lecy na Icanajjie i otoczony ])ilvnie

postrojonemi panami i paiuami. ^Matejko umia sawnie przez postacie hidzi

i wyraz icli twarzy oddawa usjiosobienie, ze lub dobre przyuuoty PolakTiw

w rónycli epokacli.

Koció Panny Maryi w Kralvi)wie iiotrzebowa restauracyi. Zaj si
ni osoljny Icomitet pod ])rzewodnict\\ em . p. Pawa Popiela. Ale wtedy

nasuno si pytanie, jak lvoci() ma by ozdobiony wewntrz: czy gadlco

jednostajnym colorem piv,ecignity, czy ]()nenu lv()lorami pomalowany?
W dawnych wielcac^i malowano zawsze Iocioy gotyckii-go stylu, takie

jak Panny Maryi. iMatejko owiadczy si za malowaniem; a przywizany
ca dusz do mla.sta i do tego ko.ciohi, wzi si zaraz do pUuKtw tego

odmalowania. Na ognunnych kartach, tej wielkoci co i-('iiie czci cian
w Icociele, malowa wzory tego, co nual(t l)y na cianacli, i co tam ucznio-

wie pod jego kierunkiem wykonywali. Kto ten koci(> zna, ten z pewnoci
uwaa w l'rezbyteryum tych auiol<')W ua cianach, z ktiirych Uatly piewa
jeden ustji z Litanii do Najwitszej Panny, a wszystkie uiaj wyraz taki

p(jbouy, tak sie modl gora_co, e jtatrzc na lucli nuisi si czlowiejc roz-

rzewui<'-.

Warto za zastanowi si i zapauiitac, e to wszystko robi! .Matejko

za darmo. Wicie to czasu nmsial ou powici temu kocioowi; a jirzez

ten czas mi)gl malowa inne ly.eczy, kti'ii"e m(')gl)y by sj)rzeda. Majtku
nie ndal ailiicgo, a mia on i dzieci. Ta hojno i ofiarno ^hltejkijest

take zduuucwajac;! i n;id wszfdki w\ i;az szlaclictua. Na krocie uioua
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sto

IW :i

i\\ ii

lid jtriisl

rozdawa

I saincii

. rl|,M;il

ici", „So-

1 obrazy,

m (Icsa-

\\ iilzic('^

lic/.yr warto tep;o, co on robi za da

liicski", „Panna ]\Iarva". Przyjacioom

Uiedy widzia, e im sic bardzo podoi

rzowi. l5ylo to w rnj^ii isso. Cesarz,

obrazy Matejki,

i odwiedzi i;'o

w doimi. Ma-

larz na jiodzi-

kowanie ofiaro-

wa Cesarzowi

liardzo pikny
obraz, przedsta-

wiajcy po-

dw(ijne zar-

czyn\' Jagiello-

n()W zllaljsljnr-

gami: Lndwika
Jagielloczyka,

kriilewicza w-
gierskiego,

z ]Mary, wnu-

czk cesarza

,

i znown jej bra-

ta Ferdynanda,

pi )niejszego ce-

sarza, z siostr

owego I^iidwi-

ka, Ann.
Religijnych

obrazów jest

mniej , rysnn-

Iców tylko duo.

Ale s i obrazy,

jak AYskrzesze-

nie azarza
w kociele

w Winiczu,
Clirystus Zmar-

tWYcllWStajaCy 0D.\0WI0.\E \V.\TRZE K0CIO.i .\. M.\RYI P.\X.NY W KRAKuWIE.

(darowany . p.

Ai"tm"o\\i Poto-

ckiemu w Krzeszowicacli), -latka Boska otoczona witymi patmaami ]hi1-

skinii, i inni.

Cae ycie wty i saljy, w ostatnich latach ^Natejko, wycieczony

niezmiern prac i zmartwieniami, zacz bardzo zapada na zdrowiu. ^Ma-

lowa bez ustanli^u ; w roku 1891, na stuletni rocznic ogoszenia Konsty-

Tamoipski. „Nasze dzieje". '2'2
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tnevi 3-a:o maja \v\inalowal to ogoszenie ; i znowu ten obraz darowa kra-

jowi, do i!,'maeliu sej-

mowego we Lwowie.

Innych r()nycli nie

mao. Ostatni jego

prac, kt()i' mier
przerwaa, je.st „lub
Jana Is^azimierza",

jak po powrocie ze

Szlska Iclozy przed

wielkim otarzem we
lwowskiej katedrze,

koron powica kla-

tce Boskiej , i przy-

siga popraw Pol-

ski, a w szczególno-

ci popraw doli lu-

du wiejskiego. Obraz

ten, niedokoczony,

nabyty by przez

miasto Lw(»w.

Umar Matejko

w ICrakowie, w tym
samym donm na Flo-

ryasUiej ulicy,

w kt('irym si urodzi,

1 listopada 1803 r.

Matejko by naj-

wikszym malarzem,

jakiego Polska wy-
daa, ajednym z wiel-

kich, jakich wyda
wiat w naszym wie-

ku. Ale jako czo-

wiek l)yl on nierów-

nie wik.szy i wziiin-

iejszy, ni jako ma-
larz. Takiej gorcej

wiary i pobonoci,
takiej jiokornej zgo-

dy z wol Bo, ta-

l<icj cierpliwoci i od-

\\iii;i w nieszi'z-

sciacli, jak u niego,

trudno jest spotka .\ tej chrzecijaskiej cnocie nJwna l)yla obywatelska

(•nuta Pol:d<:i. niilo>('' ojczyzny, ni\l o niej licz wytchnienia i spoczynku,
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l>iaca iia jej ozdob i chwaJ, tsknota za tom czcm ona bya, troska o to

c/tMU Iidzie. Nic moe Ityi'-, ohy takio dusze i takie ywoty nie miay za-

sliii;i przed linkiem, i nie wayy na szali sprawiedliwoci i zmilowaiua.

imie sztuki ]>ikne: budownictwo, rzeba, muzyka, i'ozwijaj si take
l<iknie i |><'stpuj. dako celniejszych rzei)iarzy wymieni naley z yj-
cycli: Piusa ^Velo^lskiego, Teodora Rygiera, Wiktora Brodzkieg-o, ze zmar-
ych .Marcelci^fi (icijskienfo. IMidzy I)udo\\ niczymi odznaczaj sie: Tomjisz

KRUGANKI W PAACU KROLOW POLSKICH PiA WAWELU.

Pryliski, Sawomir Odrzywolski i Tadeusz Sti-yjeski w Kiakowie. Pier-

wszy wykona wietn odbudow Sidiiennic '), i plany na restauracy kr()-

lewskieg-o zamku ; dnigi restauracy katedry Jagielloskiej , trzeci plany

cakowitej restam-acyi kociiia Panny ]\Iaryi. ^^'e Lwowie Julian Zacha-

ryewicz, tw<')rca licznego kocioa panien Franciszkanek i wielu innych

budowli, i Hochberger Ijiidowniczy gmacliu sejmowego.

Z muzyk('iw polskich najsawniejszym by i jest dotatl Fryderyk Chopin

(czytaj Szopen) z francuzkiego pocliodzenia Polak, warszawiak, zmary
w roku 1849. Cay wiat liczy go do wielkicli kompozytoniw muzycznych,

a na wszystkich jego utworacdi zna, e wyszy z polskiej duszy, takie maj
wyrane pitno narodowe. Po jego mierci odzna-czy si niepospolitym

') Rycin otlnowiom cli Sukieiiiaic pojauo iia str. 148.
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talentem Stanisaw :SIoniuszko, Litwin, kt<')ry tworzy nawet wielkie dziea,

jalv opery (sztuki do teatru, ale nie m()wione, tylko piewane). Z yjeyeli

muzyk()w, opr()CZ wielu doskonaych wykona\yc()w, s i tacy, ktin-zy kom-

ponuj, tworz, nnizyczne dziea. AYadysaw eleski, dyrektor szkoy mu-

zycznej w K]-alvOwie, Noskowski w Warszawie, stoj midzy talcimi w jer-

wszym rzdzie. eleski posiada szczegtiln mio swojej sztuki i nader

gruntown jej znajomo. Oprócz znacznej liczby dzie nmiejszycli, cie.sz-

cycli si wielk i zasuon saw, utworzy on dwie opery. Konrad Wal-

leiirod, którego tre jest wzita
z poematu Miclviewicza, by
piewany z wiellcieni pcwro-

dzeniem we Lwowie i w Kra-

kowie. Druga Goplana (tre
wzita z jioematu Sowaclciego

„Balladyna") jest zaledwo u-

ko(?zona i jeszcze nie bya wy-
stawiona na scenie. Znawcy
widz w niej wielkie piknoci.

Tak przel)yo si w tym
ki-aju lat ti-zydzieci. Nie bez

tni(l(')w, przylcroci, pomyek,
ale nie bez poytlai. Kraj ]io-

stpi w owiacie, w zamo-
noci, w i'oztropnoci i w powa-

aniu u ludzi. Czy jestemy
lepsi w sumieniu i w obyczaju,

niemy byli, to i>(')g jeden mo-

e osdzi; ale i tego spodzie-

wa si moemy, bo nasze reli-

gijne i ducliowe ycie nie upa-

da, tylko owszem ywsze jest

i silniejsze jak dawniej. Mie-

limy spokiij bez zewntrznych wojeTi i wewntrznycli zaburze, mielimy mi-
dzy sob zgodnoci i wzajemnej yczliwoci dosy ; mielimy wolno, a nie

naduywalimy jej ani i-azii. Wielkie to dary Boe: a jeeli ich nie zmarnu-

jemy, to mog .sta si zadatkiem i ])odstaw dalszych pomylnoci. A jak po-

myle, e my tu mamy los tak znony, kiedy nasi bracia o granic cierpi

ucisk i przeladowanie w wierze swojej, we wszystkich prawacii swoich, we
wszystkicii uczuciach swoicli, to si serce ciska z alu nad nimi, ale krzepi

si wiar, e B(')g askawy na jednych i nad drugimi si iditiije. Nasz za obo-

wizek strzedz pilnie i wiernie tego co mamy, yc uczciwie, roztropnie i pra-

cowicie; nie traci nic z tego co mamy, ale owszem przyrabia, a i)amita,

e to, co jirzyrobimy i zyskamy, czy to na zamonoci, czy na rozumie,

czy na szacunku ludzkim, to ma by zawsze Bogu na chwa, a caemu
iiai'odi)wi naszemu na poytek.

-^S-

FRYDERYK CHOPrN.
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\lll.

W knUkicli slitwiich cliceiiiy jcszczo przypomnie to, co si(^ w tycli

(•/.iisucli, iK) roku 18()3, dziao nie ii nas w Polsci', nic w {'Jiropic

Pierwszym tnkini wypadkiem, wanym i olilityiu w skutki, liyla wojiiii

l'iiis i Aiistryi przeciw Danii, w rolcii 18()4.

Szlezwik i iloisztyn s:{ to dwa mae kraiki, pooone w samej iióliin-

cnej stronie Niemiec, nad morzem. iiUdno w luci jest niemi(H'ka ; nale-

ay z dawien dawna do Danii. W i'okii 1S4<S Niemcy zaczli goniej m(')wi(';

o silniejszem, narodowem zjednoczeniu swojej Rzeszy, i dy do wil<szej

w JMiropii lH)t^i. Wtedy zaczli te niiwi, e Szlezwik i Holsztyn, jako

zamieszkay przez Nienic()w, ni(! i)owinien zostawa pod ol)cem, dnskiem
panowaniem, ale powinien by ])rzyczonym do wielkiej niemieckiej ojczy-

zny. Przy]io]ninalo si to i ])owtarzao od owego czasu do czsto, ale

w sowach i pismach tylko: do adnego wyk(maiua, do uczyidcu ine przyszo.

Prusy, kt()re oddawna w skrytoci teg(t chciay, el)y Austry ze zwi-
zku niemieckiego wyrzucie, a Niemcy cae pod swoj wyczn |)rzewag
wzi i trzyma, teraz zmiai-koway, e jest pora i sposol)no dohra, ehy
si do tego celu zldiy. Za rodelc wybray i uyy t spraw szlezwicko-

iolsztysk. Ws[)omniany wiele razy Bismarck, gowa pruskiego rzdu,
wym(')wi sobie wczenie zgod Rosyi na swoje zamiary. Podczas powstania

polskiego w roku 1863 zawai' z llosy umow, przez lvt(')r zobowiza si
l)omaga jej i umowy dotrzyma; ale zawar j pod tym waruidcieui, e
Rosya nie przeszkodzi nni w jego zamachu na Dani. Napoleon 111, kt(»ry

zawsze gono wyznawa zasad, e Icady naród powinien by niepodlegym,

nie m(»g wystpowa przeciw tenm, eby kraje niemieckie przyczyy si
do Niemiec, a wyzwoliy z pod ])anowania obcego. Anglia lue rada bya
tej spi'awie; baa si nie tyle osabienia Danii, ile tego, e przez zdobycie

tycli nadmorslvicli kraj('iw i ]>orti')W, Niemcy stan si silniejsze na morzu,

a z czasem mog solne potn tlot wyl<sztaci. Ale j)rzekona si Bismarck

wieo, w .sjjrawie polskiej, e Anglia do miaycli i)rzedsiwzi nie skora;

i byle si na wojn i na strat pienidzy nie narazi, jiozwoli lui wiele;

nawet na to, co ma za niebezpieczne dla siebie.

Szidcay tedy Prusy zaczeplci i rozpoczy sp()r z Dani o Szlezwik

i Holsztyn. Austrya, jako jjastwo niemieckie, nie moga zosta obojtn
w sprawie, o Ictór cae Niemcy doi)ominaly si silnie: inaczej byaby stra-

cia cay n nich wpyw i powag. Musiaa wic cznie z Prusami wys\a
do Daiui zaalenia, npomnie7ua, wreszcie groby. Bismarck prowadzi sw(')j

interes tak zrcznie, e wojna, kt()rej pragn, staa si nieunilvnion. Dania

bronia si odwanie i dzielie, alt; ])rosta rzecz, e poczonym wojslcom

dwiK-h wiellvici mocarstw, ona maa i saba, obroni si nie moga. Bya
pobita. Przy zawarciu pokoju musiaa pi-zyj warunlvi zwycizcy. Holsztyn

i Szlezwik zosta i)rzyczonym do Rzeszy niemieckiej, pod wsptUn opiek
Prus i Anstryi.

Ale Prusy miay ju sw('»j plan gotowy i wytknit)'.
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W tej wojnie, razem prowadzonej, miay sposobno przekona si, e
nowe karabiny, któremi (me swoje wojsko od kilkn lat cichaczem uzbra-

jay, strzelay nieniwnie jtrdzej i celniej ni karabiny anstryackie. To samo

spostrzeiili jeneraowie austryaccy, i zaraz po wojnie zoyli owiadczenie,

e naley czemprdzej da armii Ijro tego nowego systemu, jo inaczej

w jakiej moliwej przyszej wojnie armia ta mnsiaajy by point.

Na t zmian jroni w wojscu austryacciem Prusy czasu zostawi nie

chciay, i postanowiy doj do wojny prdko, im prdzej tem lepiej.

AYiadomo, e wspólne posiadanie jest najczciej powodem zatargitw

i sponw. Tak Ijywa midzj" prywatnymi ludmi, tak si stao midzy temi

dwoma jtastwami. Tem atwiej, e Prusy oddawna gotoway si do wojny

z Austry, i szul^ay tylko .sposoljnoci, eby j z Niemiec wyprze. Teraz

sposobno l)ya dolara : w wojnie wsptUnej poznali Prusacy wszystl<ie sabe
stnmy austryackiego wojska, a lepsze karabiny daway im wyszo i na-

dziej zwycistwa. AYs|>i'ilny za zarzd nad Holsztynem dostarcza atwo
podanego poz(U'u do zaczepki. Zaczy si zrazu mae nieporozumienia,

potem (z umysu) waniejsze zatargi, wreszcie dania takie, e Cesarz

austryaclvi bez ujmy swego liouorn zgodzi si na nie nie mtig. Zrcznie
doprowadzi Bismarck f^o wojny, ktiha wybuclda w r. 18GG. Riiwnoczenie

Knilestwo woscie, z Prusami w przymierzu i za ich namow, wydao Au-
stryi wojn. Cliodzilo mu o przyczenie Wenecyi, Ictiira po wojnie francu-

skiej, na mocy tractatu w \'ilatranca. pozostaa przy Austr>i. AVlocli<nv

pobi na gow Arcylcsi Albrecht ]>od Cnstozz; a co wicej, flota au-

stryacka, kti')ra ucliodzia za gorsz od wh)skiej, odniosa nad t wietne
zwycistwo pod Liss, jiod dowcklztwem admiraa Tegettliofa.

Ale na drugim teatrze wojny, czeskim, z Prusakami, sjnawa nie posza
tak szczliwie. Cay wiat m>la, e wojska anstryackie bez trudu w puci
rozbij Prusak(')W: ze zdumieniem dowiedzia si wiat, e stao si inaczej.

Czci i)rzez wyszo pruskicli karal)in()w, czci przez win austryackici

dow<'>dci'iw (g('»wnie feldmarszaka Benedeka), walna bitwa, stoczona pod

Krmiggraetzem i Sadow (w Czeciacli), l)ya zujieln pizegran armii au-

stryackiej. Niemal w rozsypce cofaa si ona ku Wiedniowi; wojska pruskie

szy za ni krok w krok, zajy cae Czecliy. Piiis\, ktt'>re nie liczyy na
tak rydie i stanowcze zwycistwo, gotoway ju oddawna powstanie w W-
grzecli przeciw Cesarzowi, ktiire teraz byo bliskiem wybucliu. Z arnri
pobit, z iuel)eziiieczestweni wojny domowej na Wgrzech, z drug wojn
((;lio<'' zwyciska^ we Woszech, Cesarz l''ranciszek J()zef uuisia podda si
smutnej koniecznoci, i zawar pok(ij, moc kti>rego Austrya wystpia ze

zwizku uiemieclciego. Prusy zostay najwiksz i jedyn w Niemczecli

potg. Wloeliy za, clio p<»bite na ldzie i morzu, zyskay Wenecy.
Cfsarz francuski liowiem otiamwal si suy za ]iore(hiiUa |)i)koju midzy
Austry a zwyciskiemi l'rusami, ale \mh] warunkiem, e Au.strya odstpi
Wlocliom Wenecy, i uzupeni w ten sposób to dzieo niepodlegoci Wlocli,

za ktfu Fraiu-ya (na swoj szkod, jak si piiniej polcazao) walczya.
()(hla tedy Ce.sarz l-^ranci-szek .It')zef Wenecy, ale nie zwycionym Wlo-
cliom, tylko Prancyi, ktiira ja natydimiast W(Mliom odstpia.
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Ziiiiciiil sit' ])rz('z,t(' \v\ piiflki /iiiic/.nie dawniejszy stan Europy. Pnisy,

(lotad najslahsze z wiclkuli nmcarstu, stay si wielk jiot^. Zostay
w|)ra\v(lzie w Niemczech niiie udzielne knHestNa i ksistwa, ale byy teraz

pod wadz Prus, ktiire zawaioway sobie dowtuiztwo nad icli wojskami
w razie wojny, a cae stosunki Niemiec z zagranicznenu |>aristwauu piowa-

dziy sanie. Talcie zjednoczone Niemcy zaczy jy i;rone dla Fram-yi,

jako potny a naji)liszy .ssiad: a to tem bardziej, e byy w ju-zyjani

z nowo i)owstaeTU KnUestwem woskiem i niosy o-o w [)otiy.ebie uy prze-

ciw Francyi. ^[o<^a ona teraz miarkowa, e nie l)ya roztropna, kiedy

jiozwalala Prn.som bez przeszkody napada na Austry. Spodziewaa si,

e wynilcnie z tego gorsze oslabieiue i rozdwojenie Niemiec, a tymczasem
wysza z tego niemiecka potga taJca wielka, jak od wiek('>w inr liyla.

\Vkr(')tce te pokazao, jalc ona bya dla Francyi niel)ez[iieczn.

Austrya, wyrzucona ze zwizku niemieckiego, jKizljawiona swoicli pi"o-

wincyj woslcicli, zawikana w S[>i')r z Wgrami, khuy ptdczas wojny grozi

nawet powstaniem, l)yln <iczywicie osabiona i nuisiala cae swoje staraiue

zwr('ici(' do nporzdj^owania swego wewjitrznego stanu. Z tyci stai'a wy-
nikna ugoda z Wgrami, Icttira zrobia z nicli osoljne niemal pastwo
przy Austryi, z cesarzem austryaclcim jako kr<'ilem. Po zawarciu tej umowy
koronowa si Cesarz Franciszek Ji'>zet' uroczyrie na knihi wgieiskiego

w Budzie, w roku 1867.

Miao wic KnUestwo woskie taly kraj, prócz Kzymu z maiyni ojcr-

giem, kt('iry zosta przy Papieu, strzeony (od roku 184<S) przez wojsko

francuskie. Odebra Rzym, przenie do niego swoj stolic, to bya teraz

gówna myl i cel woskiego Icróla, rzdu, znacznej czci narodu i wszyst-

kich wosldch rewolucyonistów, niejirzyjacitU AViary i Kocioa. Par razy

urzdzali (mi wyprawy na Rzym, ale byli zawsze pobici, czy przez wojsko

francuskie, czy przez [)apiesl<;ie samo Ijez pomocy Francuzów (jalc wanie
w tym roku 18G7I. Rzd wloslci niby to tych wypraw nie urzdza, ani po-

chwala, i wojska swego na nie wysya: bo si l)a Francyi i wojny z ni.

Szli wic tyllvO ochotnicy, niby tona wasn rk: a e ich nie Ijyo wiele,

wic tem si tlcmiaczy, e wojsko papieslcie waleczne, ale na liczb bardzo

mae, mogo ich lii i odpiera-.

Ale pomidzy wojn iirusko-austryaclc a nastpn prusko-francuslc

zaszed w Rzymie wypadeic wiekopomnego zuaczenia. Pius IX widzia, e
przez cay cig naszego wieku ronie cigle i wzmaga si zamieszanie

w umyslacli, nienawi wzajenma miedzy narodami i nudzy rónemi cz-

ciami jedneg-o narodu. Pojcia si mc, sumienia i obyczaje si psuj.

Rzdy niekt(>re naduywaj swojej wadzy i krzywdz, a przez to trac
u poddanycli ufno i powag, zl)ieraj nienawi. Poddani naodwrót myl
czasem, e przeciw rzdom wszystko ro))i si godzi. Jedni ludzie zljieraj

ogromne bogactwa na giedach i przedsibiorstwach, a sposobami czsto

niegodziwemi, i Ijogactw tycli uywaj na szalone, wystpne zbytki : drudzj'

w niedo.statkn, w ndzy, patrz na ni(-li z nienawici i zazdroci i marz
o tem, eby te jogactwa odebra, a podoijnych wygód i zjytktw zakoszto-

wa. Wiara i przykazania Boskie osabione i sponiewierane. Ksiki, ga-
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zety, naukowe wykady, szerz niedowiarstwo i blunierstwa, a prawa i rzd>-

pozwalaj, bo teiio niby wymaga wolno. Jeeli to potrwa, to ludzie ze-

psuj si tak, e wszelki ad, wszelki pokój bdzie niemoliwym, a nastanie

powszeolina nienawi i powszechna niedola.

Co mona zrobi na to, eljy takie nieszczcie odwróci? a jeeli od-

\\TÓci si nie da, eby przynajmniej w tym zamcie rozumów i pomieszaniu

sumie wskazywa i przypomina ludziom (bodaj niekti'irym), co dobre,

a co ze, co si godzi a co nie, co prawda a co fasz?

T usug moe ludzkoci odda tylko ten, kto prawdy wiekuiste przez

Boga objawione i prawa Boe niewzruszone zna, przechowuje i strzee: kto

ich z pomoc Ducha w. naucza : Koció. Widzc tedy, e wiele si rzeczy

w wiecie zepsuo, a przewidujc, e wicej si popsu moe, zwoa Pius IX
dt) Rzymu Sobik- Powszeclmy, czyli zjazd wszystkich z caego wiata ka-

tolickich Biskiipiiw, eljy o stanie Kocioa i wieckich spoeczestw radzii-

i zalcon Chrystusa Pana imiysom ludzkim jeszcze raz objanili, a w su-

mieniach ludzkich go utwierdzili.

Soboru Powszeclmego nie l»yo od lat trzechset. Ostatni by Trydencki,

kiedy Luter oderwa od Kocioa poow Europy. Jak wtedy t lierezy

i odstpstwem, talv teraz KocitU zagroony by powszechnym ducliem nie-

dowiarstwa : a ten nieprzyjaciel, cho nie tak otwarty i gony jak tamten,

nie by od niego mniej niebezpiecznym. Potrzebowa wic Kosci('i wzmocni
si w sobie, i broni; i dlatego zwoa Papie ten Sob('ir (zwany Waty-

kaskim, bo zbiera si i obradowa w kociele w. Piotra, na Watykanie).

Pierwszem dzieem Soboru byo olcrelenie i ogoszenie dogmatu nie-

omylnoci Papiea. To znaczy, e Iciedy Papie, jalco Gowa Kocioa, orzeka

co w jego imieniu w rzeczacli wiary i moralnoci, wspomaga go wiatem
swojem i ask Duch w. tak, e myli si wtedy i w tycli rzeczacli

nie moe.
Nie byo to nic nowego. Nigdy aden Sobór, ani aden Papie adnego

artyl-culu wiary i dogmatu nie wymyli, nie wynalaz: tylko nauk i wiar
Kocioa, t sam zawsze, odwieczn i niezmienn, ogasza jako tak i dla

lcat(»lil<c')w obowizujc.
Tale byo i w tym razie. Nieomylno Papiea w tern rozumieniu

i zakresie zawsze Ijya w Kociele wyznawana i nauczana. Tylko nie bya
dotd ogoszona jako obowizujca ; zatem wolno byh) Icatolilcowi bez grze-

cl)u, mie o niej swoje osobne nmiemanie. Po ogoszeniu dogmatu nieomyl-

noci, ju si nam to nie godzi, i Icady katolik swoje mniemanie w tej

mierze jodda nuisi pod wyrok Kocioa.
Pomidzy nieprzyjacittmi Kocioa podnicts si krzyk wielki. Prote-

stanci, scliyzmatycy, i tacy co adnej wiary nie wyznaj, zaczli gorszy

si niljy z wielkiej pycliy Papiea, ktiiry sobie przypisuje nieomylno, jak

eby nie l)y czowiekiem, kiedy ])rzecie kady czowiek omylnym by
musi, tylko Pan B('ig jeden nie. Jyo i katolikiiw dosy i to Iiardzo szcze-

rych, bardzo gorliwych, bardzo rozunmych, kttirych ten dekret Soboru

zaniepokoi w sumieniu. Nie ni dostatecznie przekonani, czy istotnie iiie-

oni} Ino. l'aj>iea bya zawsze niewtpliw luiuk Kocioa. Niektóirzy



— 177 —

Biskuj)! na samym Soborze sprzeciwiali si ogoszeniu dogmatn ; ale oczy-

wieie poddali si, skoro raz wikszo zgromadzonych uznaa i orztikhi,

e ich zdanie byo bdno. IJyli i tacy katolicy, nawet kilku ksiy, którzy

po ogoszeniu tego dogmatu wystpili z Kocioa. Z takich zoy sobie

rzd pruski now sekt, tak zwanych Starych-katolikiiw, w nadziei, e
przez nicli odcignie wielu ludzi od Kocioa. Ale sekta ta, zawsze nielii-zna,

mieszna bya w oczach i prawdziwych katolik('iw i innowierców, i nigdy

adnego znaczenia ani powagi nie miaa.
Dla nas za, katolik('tw, rzecz jest pewna i jasna jak soce, e jiraw-

dziwie z Boego natchnienia ogosi Pius IX t nauk Kocioa: a wybra
po temu chwil, w kt('irej ogoszenie to l)yo najpotrzebniejsze. Jest bowiem
w tych naszych czasach wiara katolicka podkopywaiui na caym wiecie,

tak powszechnie i tak zawzicie, jak moe nigdy przedtem. Podkopywana
przez ksiki, przez pisma, przez nauki, przez prawa wymierzone przeciw

Kocioowi, przez otwarte przeladowanie (to ostatnie w Rosyi), sowem
na wszystkie sposoljy i wszdzie. Jeeli tak dalej p(tjdzie, to kto wie, czy

Koció sam w niejednym kraju nie Itdzie zupenie ujai-zmiony lul) rozbity

:

czy bd Biskupi, czy bd senunarya i ksia? czy bd nal>oestwa
i nauki? A nauki faszywe i niekatolickie, te z pewnoci szerzy si bd
swobodnie i bez przeszkody. Có w takim razie katolik pocznie? jak l)dzie

wiedzia, czemu ma wierzy, co prawda, co rzetelna nauka Kocioa? Nie-

jeden, cio dobry, mógby znale si w niebezpieczestwie i nie chccy
nawet zbdzi. Otói temu niebezpieczestwu dusz ludzkich i Kocioa za-

pobiego ogoszenie nieomylnoci Papiea. Cokolwiekby si zego sta mogo
z Kocioem, to Papie gdzie bdzie zawsze; i kady katolik bdzie zawsze

wiedzia, e to, co ten Papie (choby sam jeden, bez Kardynaijw, Bisku-

pów i doradców) orzeka, to jest prawda, w któr on ma wierzy ; to jest

prawo, którego ma sucha. Zatem ogoszenie dogmatu nieomylnoci byo
wielkiem zabezpieczeniem jednoci Kocioa i jego trwaoci, zwaszcza na
przypadek wielkich walk, przeladowa i niebezpieczestw.

Prowadzi Sobi'>r dalej swoje oljrady i mia uchwali wiele potrzebnych

zmian i przepisów dla duchownych i dla wieckiego spoeczestwa, kiedy

prace jego musiay si przerwa, lio zanioso si na nowe, wane, grone
w Em-opie wypadki.

Francya, jak zoliaczyla w swojeni najbliszem ssiedztwie potne,
zjednoczone Niemcy zamiast dawnych, sabych, zacza si oljawia. I rzd
i naród czu si niepewnym, by niespokojny o swoj przyszo. Przeciw-

nicy cesarskiego rzdu, a byo ich wielu, zaczli mielej podnosi gowy
i gosy, szenu-a, oskara cesarza o z polityk. Cesarz, sam niespokojny,

straci dawn zimn krew i ufno w siebie: zacz si chwia w postano-

wieniach, nie wiedzia co pocz. ^Myla, e jedna rzecz uspokoiaby umysy,
a jego i syna po nim zabezpieczyaby na tronie, to nowa wojna, zwj^cistwo,

chwaa i — jeeli si uda — posunicie granic do Renu. O takiej wojnie

myla Napoleon III na przyszo, ale si do niej nie kwapi, przypiesza

jej nie chcia.

Tarnowski. ..Nasze dzieje". 93
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Z tego usposobienia umysów we Francji skorzysta zrcznie Bismarck.

^Yiedzia dobrze, e podthyczas siy wojenne Prus byy wiksze, ni siy

Francyi : za kilka at, jak Francya popracuje nad napraw swego wojska,

mogoby Ijy inaczej. Postanowi zatem wywoa wojn prdlco. Jalc przed

dlkoma laty Austiy, tak teraz Francy stopniowo i nieznacznie drani,

wyzywa, stawia jej dania upokarzajce, Ictórycli ona ]irzyj nie moga,
a j doprowadzi do tego, e wypowiedziaa Prusom wojn (w li])cu roliu

1870).

Nikt nie przypuszcza, eby Prusacy mogli pobi Francuzów. To wojslco,

które zwyciao tylu rónyci nieprzyjació, zdawao si Ijy niezwycio-

nem. "W jednej walnej Ijitwie Francuzi pobij w puci pruslvie wojsia,

a potem bez przeszkodj^, w tryimifie, w lvillcimastu dniacli dojd do Berlina

!

Takicli wiadomoci czekano z dnia na dzie: przyszj' inne.

Stan wojska francuslviego, jego uzl:)rojenie i zaopatrzenie byy (jalc si
polcazao) zaniedbane; zarozimiiao i pewno zwycistwa za wiellca, jirze-

zornej ostronoci nie dosy
;
jeneraowie po wikszej czci nie tak dzielni

i sprawni jak pruscy ... W cliwili, lviedy ocze]viwano wieci o zwycistwacli

fi'ancuskicli, dowiedziano si, e pierwsze spotkania byy szcziwe dla

Prusuk(')w. "\Y Icillca dni póniej, ju nie mae spotlcania, ale wielkie l>itwy,

pod Grarelotte, pod Reichsliofen Ijyy przegrane; Alzacya (francuska pro-

wincya nad Renem pooona z niemieclc ludnoci) caa zajta przez wojska

niemiedcie. Armia francuslca pobita, upada na duclui, le dowodzona, ust-

powaa. Cesarz i jeneraowie stracili gow, i w tein cofauiu wepchnli si
w kt midzy niemieck a belgijsk granic. Tu --'-go wrzenia 1870 ])od

Sedanem odbya si bitwa ze straszn Francyi Iclsk. Wojslco pobite do

szcztu, w rozsypce: cesarz Napoleon III odda si w niewol królowi jiru-

skiemu. Wojska pruskie miay drog otwart do samego Parya.
W Paryu rozpacz, popocli. Nieszczcia przypisywano zym rzdom

cesarza. Skorzystali z tego jego przeci«niicy, eby zaprowadzi swój rzd.

Bez oporu ogosili cesarza za odjjadego od tronu, a obwoali Rzeczpospo-

lit. Cesarzowa, kt(>ra w nieobecnoci ma sprawowaa izdj-, musiaa
potajemnie ucieka za granic. Nowy rzd rozesa p()s()w z ])rob o po-

moc, o ratunek do .\nglii, do Austryi, do Rosyi, do Woch, wszystko na
damio. Wojska niemieckie zbliay si bez oi)oru ku Paryowi, a ])0 drodze

dopuszczay si okruciestw woajcycli o pomst do Boga. Wojna jest

sroga rzecz, i ez, ucisk(iw, nieszcz, niesie w sobie bez liku. Ale do tych,

kt<)re b('>j z sob koniecznie ])rzynosi, dodawa inne, niekonieczne, to jest

okj-uciestwo i zljrodnia, i wstyd ostatni dla wojska. kt(')re je pujielnia, dla

narodu, do którego to wojsko naley. Prusacy zaliijali bezbionnycli, jiod-

palali wsie, w khirych myleli e sio jakie niedobitki Francuz(')W ukryy,
bagnetami w|»ychali w ogie uciekajce kobiety i dzieci, mordowali w i>ie

ludno chronic si w kociele Cnaprzyklad we wsi Bazeille-s). Rabunek
uwaali za prawo onierza, i ral)owali te bez wstydu i niio.sierdzia, co na
drodze spotkali, od najbouatszeiro juilacu wielkiego pana do najuboszej
zagrody wieniaka.
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A tjnnozasem we Woszech dokona si /.aluSr Rzymu. Wiadomo, e
Napoleon III trzyma w nim zaoi^e fninciiskii dla obrony posiadoci pa-

pieslvicli. Ale gdj' cesarz iii)a(l, rzd rei)uljliicariski zaraz to wojsko do b^-an-

cyi odwoa, l^otrzeljowa go w niel)ezj)it'c/,ei'istwie dla obrony krajn, to

prawda: ale rad by z teg'o pozoru, Io w nienawici swojej do Kocioa,
pragn upadku resztek wiadzy wieclciej Papiea. Spodziewa si pi'(')cz

tego, e tern pozwoleniem na zajcie Rzynm olcupi sobie j)omoc Wocli,

a przynajnmiej icli yczliwo: w najgorszym razie pok(')j z idi strony

(bya bowiem obawa, eby Wocliy w przymierzu z Niemcami nie napady
Francyi od poudnia). Do, e Francuzi wyszli z Rzymu, a niebawem we-

szli do niego Wosi ("20 wTzenia 1870), po Icrótkim oporze wojska pa-

pieslciego, lct(')remu Pius IX Icaza stoczy wal]v dla formy, iby 1)yo wia-

domem, e praw Kocioa broni, i e mu si dzieje gwat. Król woslci,

Wilvtor Miianuel, wjeclia do Rzymu i osiad w papieskim paacu na Kwi-
rynale, a I\zym ogosi stolic swego )aristwa. Papieowi pozosta tylko

jeden ^laac watylcasici przy kociele w. Piotra. Za bramami tego paacu
zaczyna si ]ianowaiue knUewscie. Nigdy te od owego dnia Pius IX, ani

jego nast|)ca Leon XIII za te bramy nie przeszed, dajc przez to caemu
wiatu do poznania, e tego panowania nie uznaje i w adn z nim stycz-

no wcliodzi nie clice.

Wojslca niemieclcie byy ju blislco Parya. Rzd nowy, repul)likaski

przeniós si do miasta Tonrs (w rodlcu Francyi), potem jeszcze dalej do

Bordeanx (na samem poudniu). Zliiera nowe pullci, wydawa odezwy, za-

grzewa do obrony. Tu i ówdzie walczyli Francuzi bardzo walecznie, ale

Iiez scutliu. Pary gotowa si do oljlenia. Jako niebawem osadziy go

dolcoa wojslva niemieclcie. Wszystlde olcolice byy w ich rku: dow()Z

ywnoci do miasta nienioliwy. Kr()l pruski stan gówn kwater w Wer-
salu, miecie o par mil od Parya odlegem, gdzie przed wiellc rewolucy
mieszkali francuscy kinUowie. Pary, ufortyfikowany oddawna, a teraz na-

prdce wieemi szacami opatrzony, broni si po Ijoliatersku. . Zaoga
wojskowa i mnóstwo ochotnivów z ludnoci, w\-trzymywali i odpierali

wszystkie szturmy ; czasem z powodzeniem mogli wykona jak wycieczk.

Nienmiej od wojska bohatersk bya ludno miasta, prawie dwa miliony

gów, znoszca bez skargi, bez szemrania, z odwag i cierpliwoci budu-

jc, wszystliie smutld, niewygody, niedostatlii i gtkl. Zapasy ywnoci,
jakie byy w miecie, byy obliczone i rozdzielone na t ogromn liczb

g()W. Kady dostawa zrana to, co mu na dzie musiao wystarczy, i lio-

dzi po to do miejsicicli urzdów, które w kadej czci miasta ywno t
rozdaway. Niel^awem zaczy si zapasy przel>iera. Wtedy radzono sojie

zabijaniem Iconi, psów, kotów, szcziu"ów : zarnito i zjedzono wszystlcie

dzikie zwierzta ciowane w nienaeryaci (lwy, sonie, tygrysy, niedwiedzie

i t. d.). Zaljrako i ojiau! Zima bya sroga, grudzie i stycze: a Pary
nie mia wgla ani drzewa. Zaljrako i wiata: niebyo z czego wyrabia
gazu, i po zacliodzie soca miasto Ijrodzio w ciemnociacli.

A Iciedy tak dziao si w Paryu, Niemcy obchodzili sw(')j tryumf

w Wersalu i dokonali tego, o czem niedawno ani marzy nie mieli. Od
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zniesienia dawTiego Cesarstwa niemieckiego (za Napoleona I, w rokn 1802)

bolao ich to, e cesarsk koron stracili ; a Prusy zawsze w skrytoci ducha

o tern przeniyliway, eby j odzyska, ale nie dla Austryi (która j nie-

gdy nosia), tylk(i dla siebie. Zdawao si to rzecz zupenie niemoliw,
zuchwaem, prawie niedorzecznem marzeniem. Ale teraz, kiedy Francya

pobita, kiedy jej nikt w Europie nie broni i nikt sprzeciwia si nie móg,
teraz bya chwila po temu. Na wezwanie króla pi-uskiego zjecliali si Icró)-

lowie i ksita niemieccy do Wersalu, i tam kr<)l bawarski w iuiieniti

wszystkich prosi króla pruskiego, eby wskrzesi dawne cesarstwo i sam
woy cesarslc koron. Stao si to w paacu dawn_\'cli królów francuskich,

w dawniym przybytku chway, na wiksze Francyi upokorzenie, na tem

wikszy tr}aunf zwycizcy.

Oblony Pary l^roni si i cierpia przez cztery blisko miesice.

Spodziewa si to zwycistwa wojsk, jakie jeszcze w kraju byy, i odsieczy:

to porednictwa pastw zagranicznycli. Jedno i drugie zawiodo. Gtkl by
ju Ijliskim, a prawie zacztym. Na domiar nieszczcia wiclirzyciele, którzy

si za pi'zyjació ludu a mionik()w ojczyzny udawa lubi, a naprawd
o wasnem tylko w\Tiiesieniu i zbogaceniu myl, zaczli w nieszczliwem
miecie podnosi zaburzenia, rozruchy, grozi poarami i rzeziami. Zewn-
trznego nieprzyjaciela odpiera, a z we^\^ltrznym walczy, ju paryslca

zaoga nie moga ; od tego nowego nieijezpieczestwa ludnoci obroni nie

byaljy zdoaa; ani te od godu, który zacz ju na dobre zaglda.
W Icoeu stycznia roku 1871 Pary kapitulowa: nastao zawieszenie broni.

Prusakom t sprawiedliwo trze])a odda, e nie urgali ju Francuzom,

ani icli upokarzali. Wojsko icli raz tylko przeszo przez niektóre ulice

Parya i wyszo; nie zajmowao miasta wcale, zostao w olcolicacli.

Toczyy si idcady o po]v(')j. Warunki zwycizcy byy twarde, strasznie

twarde : penomocnicy francuscy pracowali nad otrzymaniem agodniejszych;

a tymczasem spado na Francy nowe nieszczcie i gorsza od wszystkicli

sromota.

Ledwo Pary odetclm z oblenia: wojska niemieckie stay za jego

murami i zajmowa}- poow Francyi, kiedy ci wiclirzyciele, o którydi bya
wzmianka wyej, podnieli bunt przeciw rzdowi rzeczyjiospolitej. Wojsko
Ijyo wyszo z Parya po zawieszeniu broni: nie byo komu buntu poskro-

mi, miasto zostao na icli asce. Mówic, e oni dopiero szczcie Francyi

zapewiii, ogosili si rzdem, nazwali si kommun {c7.y od kommuny albo

gminy miasta Parya, czy od kommunizmit, zniesienia wasnoci) i zaczli

rzdzi ])o swojemu. Podoyli ogie pod gniaciy rzdowe, si)alili (hiwny

paac knilewski (Tuillerye), spalili ratusz, spalili ministeryum skarl)U, i wiele

wiele innycli; nie byo prawit; dnia bez poaru w miecie. Zwalili wielk
kolumn, ulan z dzia nieprzyjaciclskicli za Napolecma I zdobytych, z jego

posgiem na szczycie : pamitk z\\ ycistw Francyi i jej cliway. To dowcul,

jak kocliali ojczyzn i szanowali pami jej bohatenWy. Ale z ywymi
ludmi robili gorzej. Kogo tylko mieli za swego nieprzyjaciela, Itiali do

wizienia, niby jako zakadnika; a potiMU na ])0(zekaniu, l)ez sdu, wiedli

na rozstrzelanie. e za nad wszystko nienawidzili wiaiy i Kocioa, a za
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swoicli iut']irzyia(ii'> mieli zwJas/.cza ksiy, ho ci mieli wpyw i wadz
nad sumioiiiaiiii i moiili juzykazaiiia Boskie przypomiTia, wic ze szcze-

góln wciekoci cliwytali i mordowali ksiy. Rozstrzelali tak arcybi-

skupa ])a ryskiego, ksidza Darboy, a opnWz niego ksiy bez liku. Ze

wieckich najwicej zgino cdnierzy. .Mundur francusiii ku icli w oczy,

Ijo jy niby ywym wyrzutem ici zdrady ojczyzny i podoci: wic te
gdzie jakiego znale mogli, zaraz na roz.strzelanie. Sowem byo to pano-

wanie dziliich zwierzt, dzikicli, szalonych i wciekycdi; jyy dnie nie-

szczcia i klski (jak m('iwi kocielna modlitwa). I to wszystko dziao si
w ki'aju sti"asznie pobitym, zajtym przez nieprzj-jaciela, w (jczacli tego nie-

]>rzyjaciela, kt(>ry sta blisko i temu nieszczciu, temu wstydowi Francyi

urga! Taka to Ijya ici mio ojczyzny i takie uczucie ionoru. A do

nich podobni s, trzeba o tem pamita, wszyscy ci, co z mioci ojczyzny

i ludu na nstacli nienawi szerz, nienawici ucz, namitnoci podegaj
i Ijurz. Nie o lud im chodzi, ani o jego dobro: nie o ojczyzn i jej pomysl-

no-: tylko o to, eby lud oszukany pod swoj wadz zagarn, a potem

panowa i uywa.
Wojsko francuskie, kt('>re niedawno przestao l)i si z zewntrznym

nieprzyjacielem, musiao teraz bi si w wojnie domowej, zdol)ywa Pary
na zbuntowanycli FraTicuzacli, gorszycli od zewntrznego nieprzyjaciela, nie-

przyjacioacli ojczyzny. Byy walki na ulicach krwawe : wielu buntowników

zgino, wielu ujtych rozstrzelano: wicej zesano na wygiianie do dalekich

kolonij francuskich w Ameryce.

Z Niemcami potem zawarto pok(tj stanowczy: dla Francyi smutny,

siusiaa ona ustpi Niemcom dw()cli prowincyj, Alzacyi i Lotaryngii,

z dwoma najsilniejszemi fortecami: Strassljurgiem i Metzem; musiaa wy-

paci pi miliardijw (czyli pi tysicy milionów) fi-anków odszkodowania

za koszta wojenne. Uszczuplona w swoich granicach, upokorzona przed

caym wiatem, wycieczona, przyciniona straszn Icontrybucy wojeim,

musiaa zej z tego pierwszego w Europie stanowiska, które zajmowaa

z maemi przerwami przez dwa wieki, i widzie, jak ta przewaga przeclio-

dzia w inne rce, w rce jej nieprzyjaciela.

Przez zw-cistwo Prus a upadek Francyi, zmieni si cay stan Eu-

ropy, cay w niej stosunek si midzy mocarstwami i pooenie kadego
z nich. Wojska niemieckie byy tak liczne i tak dobrze wywiczone i pro-

wadzone, e kademu musiay by grone; kady si l3a sprzeciwia si

Prusom, eby nie doj do nieporozmuienia z nimi, a z tego do wojny.

Austrya, niedawno zwyciona, miaa przy sobie tego potnego ssiada,

a oprócz niego diiigiego ssiada : Rosy, podliwie spogldajc na so-

wiaskie kraje i ludy Austiyi. Oba ci ssiedzi tacy gToni, e tylko zwaa
trzeba bacznie, by jednego nie urazi, a od drugiego si strzedz, i wszelkiej

zaczepki, wszelkiego pozoru do wojny unika. Wochy oglday si tylko

na Niemcy, posuszne na ich kade skinienie, a obiecyway sobie, e jak

Niemcy komu wojn wydadz, to one te w tem przjinierzu swoj jak
g:rzank upiek. Francya, po zapaceniu wojennego okupu, mylaa tylko

o tem, eby swoj pienin si wzmocni, a wojsko poprawi. Anglia, za
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morzem, nie baa si ldowej potgi cudzej, ale jej te w niezem zaszkodzi

nie moga. Eosya wiedziaa, e jej Niemcy i zaczepia nie bd i w zamian

za to, e im nie przeszkadzaa w wojnie francuskiej, pozwol jej próbowa
szczcia w Turcyi; ale i jej take nie byo to miem, e zamiast Prus sab-

szycli i od niej zawsze zalenycli, miaa teraz pod Ijokiem wielkie cesarstwo

niemieccie z milionowem wojslciem. AYszystkie mocarstwa wic Ijay si
Niemiec i wszystkie staray si ile monoci don^wna im w sile. Niemcy
znowu widzc, e ich si wszyscy 1>oj, musiay si niepokoi o siebie; bo

jakby tamte mocarstwa zczyy si z soij przeciw nim, to mogoby Ijy

le z niemieck potg.
Z tego wynilco, e wszyscy naprawd polcoju clicieli; ale wszyscy

chcieli take na przypadek wojny mie wojska jalc najwiksze, eby i sieljie

obroni i nieprzyjaciela pokona. W tym celu zaprowadziy wszystlcie pa-
stwa obowizek powszechnej suljy wojskowej ; a za tem pomnoeniem
ludzi w wojslvu j^oszy oczywicie i koszta nierciwnie wiksze na icli utrzy-

manie i uzbrojenie, czjdi wzrost podatków taki, jakiego si nigdy i)rzedteni

nie widziao. Uciliwy on jest Ijardzo, ale jest konieczny, bo to pastwo,
kt()reby si mniejszem wojslciem chciao obchodzi, byoby zaraz napadnite
przez cudze wojsko wilcsze, i nie zdoaoljy si obroni.

Prusj^ kiedy dokonay zjednoczenia Niemiec i oljjy nad niemi do-

wództwo, upojone swojem szczciem, zapragny jeszcze wikszej i trwal-

szej potgi. iNLylay, e jak w wieckicli rzeczacli cae Niemcy byy im
poddane, tale poddadz si i w ducliownych. Wolno katolickiego Kocioa,
a jego podlego Papieowi, wydaa im si Icrzywd i urganiem dla

wszecliwadnej potgi pastwa. Wzi si wic teraz sawny Icsi Bismarck
do miaego przedsiwzicia. Roz])ocz t walk z Kocioem (lvt(')r nazwa
walk o owiat — „Kulturkam[)t'"), o <t(')i-ej wspominalimy ju wyej.
Prawdziwym celem byo rozprzenie Kocioa, zerwanie jego zwizku
z l'apieem, poddanie Kocioa ])od wadz pastwa, a z czasem (jak si
uda) jjrzeprowadzeiue katolik(')W niemieckicii na pruslc, lutersk wiar.
Srodivami byy wizienia i Jcary pienine na 13islcup(')W i Icapanów, osa-

dzanie po parafiach proboszczy przez rzd nasanyci, przez IJiskupa nie

mianowanycli, zamykanie seminaryów i t. d. Ale przeracliowa si mdry
Bismai-ck. Katolicy, wieccy i duchowni, stawili mu opótr tak stay i silny,

e po dziesiciu latach przeladowania Kocioa, sam zmiarkowa, e nie-

roztro|)nie wda si w spraw, której wygra nie zdoa. Wycofa si te
z niej zrcznie. Zawar (w roku 1884) umow ze Stolic Apostolsk, w której

Ojciec w. (Leon XIII) w niejednem wprawdzie rzdowi dla osignicia
spokoju ustpi, ale ktiny przecie Kocioowi pod panowaniem pruskiem

liyt moliwy i .spokojny zapewni.

^\'ojna, ]io ostatniej Prus z h^i-ancy, l)yla ju tylko jedna.

Jlosya od wiek(')W dy do zdobycia Konstantynopola — przez co pa-

nowalaljy nad lunop j)ouduiow tale, jak teraz painije nad jMilnocn,

a ])nMZ tego nad wybrzeami Azyi i Afryki. e za te kraje, pod pilnowa-

niem tureckieni, zamieszlcale s w znacznej cz.ci przez ludy sowiaskie,
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a fcrei-kiego wyznania, wic Rosya w imi niby tego plemiennego i religij-

nego braterstwa ndaje si przed wiatem i przed tymi Indami samymi za

ich o|iifkiinkc i przyjaoiiWk. Naprawd cliodzi jej tylko o to, eby te ludy
i kraje pod swoje panowanie zagain. Wszystkie inne pastwa w ICuropie

wiedz dobrze, jakiem dla nich niebezpieczestwem byby zabi')r Tnrcyi
przez llosy; zawsze te zgodnie wszystkie si temu opieray. Ale teraz,

kiedy l-'rancya bya pobita, Austrya otoczona gronymi ssiadami, Anglia
l)ez si ldowycli sama i)rzeszlcadzaL' nie moga, ])omylaa Rosya, e ]>ora

jest sposobna, jak nigdy, elty ii])ragniony zamach na Turcy wykona.
Niemie<' si nie Ijaa, bo za swoj neutralno w wojnie francuskiej miaa
od nicli przyrzeczenie neutralnoci w sprawacli wscliodncli.

Zacza tedy upomina si u Turk('>w — l)ardzo niby szlaciietiue i wspa-
7iial(imylnie — o religijne i narodowe Icrzywdy Sowian i)oudniowycli

(zwaszcza Buganm), i tym s])osobem pomahi, zrcznie zmusia Tui-kiw

do wojny (187G).

Wyprawia si na ni z ogromnem wojslcieni: sza nil>y to na wojn
krzyow, w ol;)ronie chrzecian przeciw muzumanem. Brat cesai'ski mia
gówne dowidztwo, a pod nim byo kilku zdolniejszycli od luego wojsko-

wycli. Przesza ta armia Dunaj ; zdawao si, e atwo i prdlv0 Turk<)w
polcdiia. Ale Turcy bronili si walecznie: a co najwaniejsza, w rosyjskim

zarzdzie wojskowym, dostawacli broni, amunicyi i ywnoci tyle byo nie-

porzdku, niedostwa i Icradziey, e wojna sza l^ardzo pomau i oporem.

Sam cesarz Aleksander II zjeclia do olx)zu, eby swoich zagrzewa i do-

dawa im ducha. Wojska byy nierównie liczniejsze od tm-eckich, onierz
waleczny i wytrzymay na trudy, a dowcklcom liyo wszystko jedno, czy

mniej czy wicej ludzi padnie. Z ogromnemi ofiarami i stratami pobili

wreszcie Tiu-ków pod Plewn. Przeszli góry Bakaskie, zbliali si (ju
hez oporu) do Konstantynopola : byli ju tu pod nim, o par mil tylko,

w miejscu zwanem San Stefano: kiedy nareszcie pastwa europejskie wday
si w t spraw. Odezwaa si pierwsza Anglia. Niemcy niby jej nie po-

pieray, ale widocznie jej byy przyciylne, nie Rosyi. Teni Ijardziej Austrya.

Na ten widok Rosya si wstizymaa : nie miaa wej do Konstantynopola.

Baa si wojny ju nie z sam Turcy, ale z innymi. Poprzestaa wic na
teni, e w owem San Stefano zawara poki')j z Turkami, dla siebie nader

korzystny, Ijo waciwie oddawa on jej pod panowanie Sowian tureclcich,

cho pod udzielnymi niby dla formy ksitami.
Ale nie poprzestay na tem inne pastwa. Zaday one kongresu,

czyli narady wszystkich w sprawie tureckiej. Rosya opiera si nie miaa,
i kongres ten odby si w Berlinie, w roku 1878.

Warunki jego Ijyy dla Rosyi gorsze od tycli, które sobie sama uo-
ya w San Stefano. Bidgarya wjednej poowie miaa zosta ksistwem
lennem pod zwierzchnictwem Turcyi, w drugiej poowie zostawaa pod

tureckim zarzdem. Bonia i Hercegownia, dwa kraje sowiaskie, bardziej

na zaclicid pooone, przytykajce do Kroacyi i do Dalmacyi, zostay wa-
snoci Turcji, ale pod opiek i zarzdem Austryi.
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Rosya nie dopia swego celu, a s\v()j zawód i niepowodzenie na kon-

gresie przypisywaa Niemcom, mianowicie ksiciu Bismarclcowi. On to,

przyjaciel niewierny, nie popiera do silnie da rosyjskicli, on skrycie

sprzyja Anglii, Aiistryi, ale nie Rosyi! Tak Rosyanie myleli; i odtd

zacza si ich zo i zawi do Niemiec, która z czasem wydaa ich przy-

ja (jeeli nie stanowcze ])rzymierze) z Francy.

Na nowym tronie bugarskim osadzono lisicia Aleksandra Batten-

berga, Niemca (z domu ksit Heskich), bliskiego ki-ewnego cesarza ro-

syjskiego. Liczya na niego Rosya, e bdzie posusznem w jej rku narz-

dziem; a co si pokazao i z tego wynilco, to niebawem wspomnimy.

Podczas tej wojny, kiedy wojska tureckie stay blislco Konstantyno-

pola, umiera w Rzpnie król woski Wilitor Emanuel, nastpi po nim

jego syn Humbert. W par tygodni po tym ki'ólu, swoim krzywdzicielu,

w tym samym Rzymie, umar Pius IX ') dnia 7 lutego 1878 r. Jeden z wiel-

kicli w. Piotra nastpców, kt(')ry Kocioem rzdzi w czasach nader tru-

dnych i cilóch, a zostawi go silniej ugruntowanym w katolickich sumie-

niacli, goi-cej w sercach umiowanym, nieli by od bardzo dawna. Pol-

skiego te narodu i Kocioa opiekun miociwy i niezmordowany, któremu

si od nas naley wdziczna cze i pami po wszystkie wieki.

Zaczo si Conclai-e, czyli wybór nowego Papiea. Kardynaowie, bojc

si jakiego gwatu i przeszkody od woskiego rzdu, albo od woskich

rewoliicyonist(')w, wchodzili do tego Conclave z pragnieniem, eby wyboru

dokona jak najprdzej. Przeszkód takich nie byo: i'zd woski owszem

chcia pokaza przed wiatem, e Koció jest wolny pod jego panowaniem,

i sam adnego zamachu si nie dopuci, ani go innym nie dozwoli. Ale

wyb()r nowego Papiea jjoszed tak prdlco i atwo, jak prawie nie ma
prz}kladu w dziejach Kocioa. Conclave, które czasem cignie si caemi
tygodniami i miesicami, tym razem nie trwao ani 36 godzin. Dnia 18-go

lutego po poudniu zamlcnli si w niem Kardynaowie, a iO-go przed po-

udniem ju by obraiiy i ogoszony Papieem Kardyna Joacliim Pecci,

Biskyp Peruzy, który przyj imi Leona XIII-go i do dzidnia szczliwie

Kocioem rzdzi na chwal Bo i zbawienie dusz ludzkich, przez Opati'z-

no zesany wielkiego poprzednika wielki nastpca.

By wic w caej Europie pokiij, ale pok()j ciki i duszny: zbrojny

pokóij (jak go susznie nazwano), w którym kady tylko patrzy, zkd i kiedy

wyluichnie wojna, i sili si, eby na t wojn by ])rzygotowany, jak si
da najK*]iiej. Ale wród tego pokoju objawiy si niei)okojco oznaki, gdzie?...

w Rosji.

Od pocztk()W prawie naszego wieku Ijyli tam ludzie, ktiMzy ju-agnli

wicej wolnoci, a nienawidzili cesarskiego rzdu i despotyzuui. Spiskowali

midzy sob, czasem pn'>bowali wybucliu: potem ginli na szubienicy

albo w sybirskicli koi)aliuacli. Za srogicli rzd(')W cesarza Mikoliija nie mieli

ani si ruszy, ani pisn; ale za Ah'ksandra II, mkszego, agodniejszego,

pcjduieli gow. Z zagranicy jjrzychodzily pisnui lewolucyjiu', wydawane

') Portret IMusa IX ziiiiiicszczony na str. 101.
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przez rosj^skich emigrantuw ; z czasem zaczy podobne wydawa si pota-

jemnie w Rosyi. Ale to pragnienie wolnoci, szlachetne i suszne, moe
dlatego e tak dugo i srogo stumione, zepsuo si u Rosyan i zepsuo icli.

Nie cliodzio ju ani o wolno, ani o Iconstytucy, ani o zmian rzdu

:

cliodzio o to, by zburzy wszystko, co jest. Rzd, cara, cerkiew, prawa,

wojsko, sdy, szkoy — wszystlvo! Niech nie zostanie mc, a wtedy dopiero

zacznie si co lepszego. Od tego sowa »/c, po acinie nihil, nazwali si ci

rosyjscy rewolucyonici nihlUstaml. Byo ich wielu i nueli nieraz odwag,
wytrwao, powicenie, godne lepszej sjtrawy. Dawno, bo zaraz po roku

1860, zaczli oni roznieca poary po rónj-ch miastach rosyjskicli, nawet

w samym Petersburgu. Teraz zaczli skrycie mordowa. Zabili wielu urz-

dnilców i wojskowych, sami za to ginli na szubienicy ; ale uwzili si naj-

bardziej na ycie samego cesarza. Wykonali zamacliów killca, bez skutku.

A wTeszcie 13-go marca 1881 roku, Iciedy Alelcsander II jeclia sanl<:ami

przez ulice Petersbm"ga, czowiek jaki podrzuci Ijomb, napenion dyna-

mitem. Bomba pka, urwaa cesarzowi obie nogi; odwieziony do j)aacu,

skona w kilka godzin piiuiej.

Ze strony Ros_>'an zbrodnia to bya i niewdziczno wiellca, bo to ten

cesarz, który zni()s niewol milionów rosyjskiego ludu. Ale za polsk, wy-

lan krew, ukara Bi)g tego cesarza; a oiyatrznie ukara go rosyjsk rk,
wasn rlc tycli poddanycli, którym zro)il tyle dobrego! Dla innych jest

w tern przestroga i upomnienie, eby si bali robi tego, co o pomst do

Boga woa, i pamitali, e B()g, jak co jiowiedzia, to dotrzymuje.

Nast])i i)o ojcu na tron rosyjski Aleksander III. Ten wierzy lepo

i namitnie w swoje, od Boga niby dane, powoanie, kt()rem mia niby za-

pewni panowanie Rosyi nad ca Sowiaszczyzn przez nawnicenie jej

na prawosawn, rosyjslc scliyzm. Co on w tej myli robi z Polakami

i katolikanu (lub swoim sugom robi pozwala), to wiemy. Ale zgodnie

z t swoj myl i dz, nie rozumia tego wcale, jak którykolwielc nar()d

sowiaski moe jego nie suclia, nie uwaa Rosyi za swoj zwierzclini-

czk i pani. To byo powodem jego zaj, a po czci niepowodze w liul-

garyi. Ksi Aleksander, przez Rosy na ten tron wysany, czowiek, jak

si pokazao tgi, (który dzielnie a niespodziewanie pobi Serbów, gdy go

raz niesusznie zacze])ili, pod liwnic, roku 1885) — clicial by wiernym

i wdzicznym sitrzymierzecem Rosyi, ale nie clicial by prostym wyko-

nawc jej rozkaz(')w, tylko ])i'awdziwyni, niezalenym lisiciem swego na-

rodu. Gdy si o teni Rosya przelvonala, ukiuia zaraz przez swoich agent('>w

spisek midzy niekti-ymi Bugarami na zoenie ksicia z tronu. Spisek

si uda: ksi napadnity w nocy, we nie, uprowadzony byl zo swojej

stolicy Zofii i wywieziony za granic. Nazajutrz rano Bugarya oltudzihi

si bez ksicia: ab; wtedy pokazao si, e opi-()cz garstki spiskowycli,

Ro.sya nie miaa w niej stronnilc(iw i przyjaci(i. Utworzy si natyclimiast

rzd tymczasowy, ktt'>ry tamtycli uwizi, a I<sicia i>owoal do powrotu.

Ksi wnici, ale nie clici; naraa swego kraju na gniew zemst pot-

nej i{osyi, owiiidczy cesarzowi rosyjsicienui, e clice mu l)y ulegym.
Odpowied Ina szorstka, grultijaslca. Ksi Aleksander widzc, e o jego
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osob chodzi, a nie chcc dla swojej nsoby naraa kraju na /awiklania

a moe nieszezeia, zoy koron '). JJiili:;arya zostaa bez ksicia, rzdzona
przez sejm i ministniw, ]<t('irzy szuicali kandydata na s\v(')j tron. Ale nikt

si nie i>ieszy, l)o wszyscy l)ali si Rosyi. W l<ocn przyj >^i} ndody
l<sia Ferdynand lvol)urski (z modszej linii tejco domu, kt<)ry ma swoje

udzielne ksistwo w Niemczecli). Nie uznaa go Rosya, a z ol)awy i>rzed

ni urzdownie nie uznay go i inne pastwa europejskie. Jednak rzdzi

tam szczliwie i zrcznie ju od roku 1887, a dzielny bugarski nanul do-

wodzi, e jest i godzien i zdidny by niepodlegym. Spisk('iw na ycie ksicia,

uknutych przez ro.syjskicli stronników, byo ju par, ale .szczciem bez

skutku. Przed paru laty ksi si oeni, a niedawno narodzi mu si s\ti,

kt(')ry jest ochrzczony w wierze katolickiej i w tej bdzie chowany. Zawa-
rowa to solie ksi osobnym artykuem konstytucyi, za zgod bugar-
skiego narodu, cho ten jest w przewanej czci scliyzmatycki.

W roku 18811 umar cesarz niemiecki, stary Willielm I. Jego s\ti,

Fryderyk Ill-ci, wstpi na tron ju miertelnie chory i panowa tylko trzy

miesice. Przyszed z Icolei wnuk, Willielm U-gi, liardzo jeszcze mody, po

którym wiat nie wiedzia czego si ma spodziewa. ^[<'>wiono o nhu, e
rozumny i zdolny, ale e da si zawojowa i prowadzi przez kanclerza,

starego ksicia Bismarcka. Pokazao si inaczej. Mody cesarz goti'iw by
sucha rad Bismarcka, ale nie chcia by malowanym cesarzem. Wszczy
si midzy nimi nieporozumienia, wskutek kt(irych Bismarck poda si do

dymisyi. Cesarz j przyj. Bismarck, kt()ry przywyk trz Niemcami
i Europ, a myla, e Prusy nie zdoaj si bez niego obej, odszed:

a niepomny na wasn dum i na nalene swemu monarsze uszanowanie,

rozwodzi swoje ale i skargi przed wszystkimi, i nawet po gazetach. Okaza
przez to caemu wiatu swoj maoduszno i nieszlachetno, nawet brak

publicznego ducha, bo przez zo do cesarza podljurza przeciw jego wadzy
i powadze opini i w sejmie i w caych Niemczech. Dla jego nieogi"ani-

czonej pychy nie mogo by kary Ijoleniejszej, jak taki upadek niesawny,

i jak widok, e bez niego cesarz i Niemcy obchodz si i daj sobie rad.

Od Kongi-esu Berliskiego oziljia si przyja midzy Rosy a Niem-

cami, a zaczo si zlilianie Rosyi do Frncyi. Niemcy, Austrya i Wochy
zawary midzy sob przymierze, kt(')re stanowi, e, gdyby jedno z tych

pastw byo napadnite przez nieprzyjaciela, dwa inne obowizuj si go

broni. Dla Cesarza austryackiego Ijolesnem by musiao to prz}Tnierze

z niedawnymi lueprzyjaciómi, ktihzy mu tyle zego zrobili, ale poniós t
ofiar dla dobra i bezpieczestwa swego pastwa. Istotnie przymierze to

daje kademu ze sprzyraieizonych to zaspokojenie, e nieprzyjaciel nie atwo
omieli si go zaczepi. Ale widzc zwizek tych trzech pastw, Rosya

i Francya zaczy myle o podobnym midzy sob. Francya pragnie zawsze

odwetu na Niemcach i odzyskania Alzacyi: Rosya zazdroci Prusom, e
dokonay zjednoczenia Niemiec, Idedy ona wszystkich Sowian jeszcze nie

') Wstpi! potem do wojska austryackiego w stopniu pukowiiika i umar modo w r. 1893.
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opanowaa, a podliwie spoglda na niektóre czci pastwa anstryackiego.

Zaczy si wic midzy Rosy a Francy owiadczenia przyjani coraz

wjTaniejsze i serdeczniejsze. Flota francuzlca jedzia do Kronstadtii (rosyj-

skiego portu w blislvOci Petersburga) i bya tam przyjta z wielciemi

lionorami przez wszystkicli, nawet przez samego cesarza. Gdyljy nie to, e
ostrona Rosya boi si i nie ufa Francyi, widzc, e tam prawie co rolcu

zmieniaj si ministi-owie, e wykrywaj si brzydkie spekulacye pienine,

które rzucaj ze wiato na dobr wiar i lionor wielu deputowanycli a na-

wet ministrów, moe ta prz\-ja lyaby ju doprowadzia do zupenego, za-

czepnego i odpornego przymierza. Dotd zdaje si, e ono jeszcze zawartem

i podpisanem nie jest ; ale niemniej Francya i Rosya uwaaj si za przyja-

ció, pomagaj soljie we wszystkich sprawaci, i licz na siebie wzajemnie na

przypadek jakiej wojny. W jesieni roku 1893 flota rosyjska oddaa Francu-

zom wizyt icli floty w Kronsztadzie, a bya przyjmowana z talcim za])aem

i uniesieniem, jak eby bya przywioza z sob zwycistwo i zbawienie.

Ale ta przyja nie naprawia wewntrznego stanu Francyi. Narckl

przyzwyczajony od stu lat do cigyci zmian rzdu i rewolucyi, musia
straci równowag i rozsdne pojmowanie swego dobra. Wszdzie mog
by ludzie, kt(')rzy przez wolno rozumiej samowol i bezlcarno, a przez

r(jwno w obliczu prawa r()wno majtków i wygód. We Francyi jest

takich duo; a rzd Rzeczypospolitej, bojc si eby sam przewróconym

nie Ijy, nietylko pozwala im mówi i pisa co clicieli, tmnani umysy
a podega nienawici i dze, ale im sclilebia i stara si podolja. Po
latacli takiego pobaania, i Ijezbonego cliowania modziey w szcoacli,

doszo do tego, e jest tam do ju silna szajka ludzi, którzy ogaszaj,

e nie clic ani Boga, ani Kocioa, ani ojczyzny, ani rodziny, ani wa-
snoci, ani adnego urzdu czy wadzy. Mówi, e slioro czowiek jest

wolny, to aden inny wadzy nad nim mie nie powinien; a sikoro jest

innym ludziom równy, to wszystko co drugi ma, a czego on sam nie ma,

jest jego a-zywd. Ogaszaj si tedy nieprzyjaciómi wszystkiego co jest,

i mówi, e kady czowiek ma prawo pozby si Jcadego, Icto mu zawadza.

Nazywaj si (tiutrchistand (anarchia, sowo greclcie, znaczy bezrzd).

Zgodnie tedy z temi swojemi wyojraeniami, zaczli knu mordercze za-

mciy. Nie cliodzio im o to, eby zabi jednego czowielca przez nienawi
lub zemst, ale o to, eljy zastraszy wszystkicli, cay narckl: i tym stra-

chem zmusi go do poslusze-stwa. W r(')nycli miastacli J^^rancyi, ale w Pa-

ryu gównie, rzucali midzy tum ludzi bomby dynamitowe, kt(')re pliajc
zabijay wielu dok<ta i niszczyy Ijudynki. Jedn tak ly.ucili w samej sali

Ciaa Prawo(hiwczego (sejnui) w Paiyu. Spiawca l)y ujty i .stracony. Za
to zemsta na prezydencie Rzeczypospolitej, jtanu Carnot. By on w miecie

Lyonie i jeclia spokojnie powozem, kiedy czowit^k i)ewien nazwiskiem

Caserio, Wocli, zbliy si jak eby cicia poda prob, i ugodzi go szty-

letem, tak, i nieszczliwy Carnot skona w par godzin |n'iniej.

Ta mi(!r ojurzya i przerazia J'^rancuz(»w: oby im posuya do upa-

mitania, e ludzie zepsu si musz, kiedy .s flliign faszywcmi naukami

baamuceni i psuci.
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W l\()syi nio zniioiiia si nic, przybywjija tylku nowo pr/.clarldwaniii

k:it(iiil<(')\v i l'(ilaU<')\v. W jesieni r. l.S!i;5, w niiastcc/kii Kroiiicli na iiiii<h)\

chcia rzail zabra kocitil katdlicki na inawosawn cerkiew, i.ud zf^cm-

niadzil si w kot^iele, bezbronny ma si mziiniiet-, i nie cliciat go odda.
Zacza si rze i gwaty. Wieln zabito, wiehi pokaleczono, niewiasty krzy-

wdzono. wiat si dowiedzia i jt>dnalc trocii oljurzy: Cesarz rosyjski uda
si rozgniewa take, i nalcaza ledztwo. Odljyo si to ledztwo istotnii';

odl)yl si .sd. Na cliwa rosyjskiego narodn ti-zelm jtowiedzie e trzecli

adwokatriw Kosyan l)ronio oskaronych tak szlaclietine, tac wymowiue
i zwycizko, jak lejiiej nie mona. Dowiedli one jasno jak soce niewin-

no.ci oskarimycli, i okruciestwa wadz. Ale sd nie icli slncha, ani

sprawiedliwoci, tylko gubernatoniw, khirzy ('iw gwat sprawili, i oskaro-
nyci skaza na wywiezienie w gb Rosyi. Jest jeszcze nadzieja, e ich

cesarz uaskawi; m(iwi(mo o tern wiele. Czy tak si stanie jednak? trudno

w to wierzy, kiedy wieo, ju po tym sdzie, cesarz da wysokie ordery

tym, ktiJrzy te okruciestwa w Kroach speniali: Orewslcienm giri)erna-

torowi wileskiemu i Klingenbergowi, gubernatorowi mudzkiemu.

Ojciec w. Le(m Xlir, widzc ten .stan Kocioa w P(dsce. |)0(hniis

gos, i Wda (w marcu 1804) Encyklik do Biskupitw polskich. Piei-wszy

to raz zdarza si od rozbiorów, e Papie przemawia do Biskui)i'»w na caej

ziemi polskiej razem. Zaleca im wszystkim ulego wzgldem rzd()W w spra-

wach wieckich: Biskujiom w Galicyi nadto wdziczno dla cesarza Fran-

ciszka Józefa; A]-cybiskupowi gnienieskiemu kae ufa w dobr wol
cesarza AMlhelma. Rzdu rosyjskiego nie gani ani jednem sowem, eby
.t nagan nie wywoa gniewu i nowych przeladowa: ale przypomina,

e nigdy Kocioa polskiego z ojcowskiej opieki nie wyi)uci, e zawar
z rzdem rosyjskim idclad (w roku 1883) a warunki tego ukadu, nie mtjwi

eby byy dotrzymane (.jako niebyy); wreszcie wyliczajc te g()wne wa-
rmiki, przypomina Biskupom, w czem od praw i zasad Kocioa odstpi
nie mog, cho w wieckicli rzeczacli powinni by rzdowi powolni.

Kiedy za powtarzajce si zamachy anarchistów wywoay popocli

powszeclmy, Ojciec w. sadzi, e to powszechne niebezpieczestwo moe
otworzy ludziom oczy na skutki bezljonych praw i wychowania, na skutki

niesprawiedliwych rzdi)W, i doprowadzi ich do upamitania. Chcia wic
z takiej chwili skorzysta, i wyda Encyklik drug: Do /isirit i Jiidów

caego kciota, w kt(')rej wzywa wadc()w i poddanych, eby si przekonali,

do czego dochodz pastwa i narody, kiedy zejd z prostej drogi praw
Boych i trzyma si ich nie clic. Uczy ich, e szczcie, spolciij, postp
ludzldego rodu, luiwet w wieckiem i doczesnem yciu, zawisy od wiernego

przestrzegania Boych przykaza; a sposobem do tego jest [iowr()t do tej

jednoci Kocioa, kt(')r zburzya schizma wschodnia dawniej, p('>niej Re-

foiinacya Lutra.

Oby ten gos wspaniay, ojcowski, byl usuchan\^n! Oby cho zrobi wra-

enie i sprowadzi pocztki upamitania. W takim razie nasz wiek XIX ko-
czyby si piknie, bo nadziej lepszych losów dla tego wieku, ktiiry nadchodzi.
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"W tym samym roku 1894 odbya si powszeclma wystawa krajowa

we IjWowie. Ur/.adzona staraniem swego prezesa ksicia Adama Sapieliy,

dyrelctora Zdzisawa Marchwiekieiio, Anglista Gorayslciego, Stanisawa IJa-

deniego i in-

nych : wy-
stawa o-

twarta bya
5 czerwca

is;i4 przez

brata ce-

sarskiego

arcyksicia

lvarola I^n-

dwiJca.

wiadczya
<na pielenie

o rzeczywi-

stym post-

pie, jaki

craj zrobi

od lat dwu-
dziestn,

w ] irzemy-

lc, rolni-

ctwie,

w szkoach,

w sztukach

j)iknych

,

w g(')rni-

ctwie. We
wrzeniu
zaszczyci

kraj i wj-
staw od-

wiedzuiami

sweini ('c-

sarz J^'ran-

ciszek Józef

ze wszyst-

kimi minl-

stnimi. l'o-

tem powtór-

nie arcy-

ksia Kiiiiil Ludwik /. iinilnnka. Z goci ol)cyeli zajiisa mona wielu \V-
gri')w, znaczniejszych ])osir)w z Kady Pastwa w Wiedniu. rolak('iw zje-

dal(» na wystaw bardzo wielu, wielu wocian zwaszcza i w iejskich dzieci.
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I
)n >cz tofto liczno ju-zyjazdy z Wielkojujlski i ze Szlaska. Z |ini| izajlii in-

syjskies;(t pi-zyjazdy nie liyy (lozwoloiio.

Pod jfsitMi roku 18!)4 rozesza si wie, e cesarz rosyjski Aleksander 1 1

F

ciko zapad na zdrowiu. Jako nniarl on I-go listopada rzeczonego roicn.

Nastpi po nim syn, .Milcoaj Drugi. Na pogrzelj zmarego t;esarza zjeciiali

si r('>ni IcnHowie i ksita, talce deputowani ze wszystkich czciici rosyj-

skiego Pastwa. Polacy clicieli nowenm cesarzowi okaza, e nie chc s|>i-

sk('iw, a powsta pnil)owa nie myl, i wyl)ierali si na ten jiogrzeb take.

Pawilon sztaki

Warszawski jenera-guijernator Hnrko, nie clicia eljy cesarz widzia grono

Polak('iw i icli yczliwe chci; ale pojecliali mimo to, i przez modego ce-

sarza przyjci byli wcale uprzejmie. Sdzono w pocztkach, e zechce on

usun od rzdu dawnycli doradc(')W ojca, a rzdzi sam przez si i inaczej.

Ros\'anie sjiodziewali si tego tak Ijardzo, e omielili si poda prob
o zaprowadzenie wybieralnych rad gubernialnych i przyznanie takowym
pewnego wpywu na zarzd gul)ernii. Co do vraj(>w polskich, zdawao si
e cesarz clice rzdzi w nich .sprawiedliwiej , Iciedy usun z Warszawy
Hm*k (prawda e na jego wasne danie, z powodu saljego zdrowia),

a na jego miejscu zamianowa Inaljiego Sznwalowa, przedtem posa ros\-j-

skiego w Berlinie, ktchy uclii>dzi jiowszechnic za rozumnego i godnego
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czowieka. Ale jeeli cesarz mia jakie dobre zamiary, to icli dotd nie wy-

kona, a dawne otoczenie ojca zdaje si, e wzio nad nim pi"zewag i pod

nowem panowaniem robi to samo co pod dawnem. Rosyanie usyszeli cierpk

odpowied na swoje proby „niedorzeczne"' jak si cesarz wyrazi ; a w pol-

skicli la-ajacli nie zmienio si nic. Zawsze ta sama cli przerobienia Po-

laków na j\[()skali, lvatolików na schizmatylców. Gubernator kowieski,

Kingenberg, ten co wykona olcrntn rze w Kroacli — mia by odda-

lonym, jalc zrazu sdzono, dosta niedawno order za swoje zasugi. wieo
znowu wyszed nowy ukaz, zabraniajcy Polakom poddanym rosyjskim,

Poakom z Kr()lestwa Polskiego, nie ju posiadania ziemi, ale dzierawienia

jej w gubernii woyskiej : gubernator ma prawo kadego talciego bez

ledztwa i sdu z gubei-nii wypdzi. Wocianie z I\j'ólestwa, którzy przed-

tem nabyli grunta i osiedlali si na Woyniu, albo je w mniejszych par-

celach dzieraw trzymali, tak strac tam swoje mienie i spos()b do ycia,

jak wiksi dzierawcy i wiksi waciciele.

W Prusiecli take, pomimo lepszycli jak si zdaje uczu samego ce-

sarza Wilhelma II, wybuclia z now sil zacieka nienawi do Polak(v.

Zawizuj si stowarzjszenia i spiUki rolnicze i liandlowe w otwartym celu,

el)y ich gnbi i z ziemi wypiera. Dawna koniisya kcdonizacyjna ma do-

sta nowe fundusze na tensam cel. A rodek na to, pod pruskim jak pod

rosyjskim rzdem, jeden: w rozumie, w wytrwaoci i spokojnej cierpliwoci,

w pracy wasnej, w czasie zreszt, kt(jry z sob zmiany |)rzynosi, w opiece

i sprawiedliwoci IJoskiej, lvti>ra si nie zmienia i nie zawodzi nigdy, dio
si nieraz ociga.

Tak si koczy ostatnie Sto Lut Naszych Dziejów. Wanie w obecnym
roku 18i)5 docliodzi cay wiek od trzeciego rozbioru Polski. Smutne dzieje

i smutny icli koniec. Mamy wprawdzie Bogu za co dzikowa, i bardzo,

e nam jjomóg te sto lat i tak jeszcze przeby, i tyle si i }cia w so-

l)i(3 zacliowa: ale mamy te za co i siebie oskara, bo gdybymy byli

p(ist|)owali inaczej, moglimy byli tych si mie i wyrobi duo wicej,

anieli icli dzi mamy. Jcjstemy jak las, kt()ry Rosya rbi(% na to eby
cay wyrba, od drzew najstarszych i najgrubszych do najmodszych za-

pust(iw. Wyrbaa strasznie wiele; a teraz wzia si do karczowania ko-

rz(!ni, eby nic polsicego na tej ziemi nie zostao i nie odroso. To j(\j si,

da Pan i5i')g, nie uda. Ale my z tych .stuletnich naszych dziejów, a i z daw-
niejszych take, i)owinnimy wycign t nauk, e nie dosy jest koclia

Ojczyzn hardzi); trzel)a j kocliiK- mdrze, na to eby dziiiiiiuiem swojem

jui szwank jej nie naraa.

O











junumQ 5ECT. FEB 28 1973

PLEASE DO NOT REMOYE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY

DK Tarnowski, Stanis/aw

4.34 Nasze dzieje w ostatnich

,9 stu latach

T3
1895




